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املقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، شعبة الدراسات والبحوث اإلسلمية، 2020 / 1441 للهجرة.
2. مجلد؛ 24 سم. – )العتبة الحسينية املقدسة، شعبة الدراسات والبحوث اإلسلمية؛ 780(

يتضمن مراجع ببليوجرافية.
الجزء 1: أعقاب العباس بن علي عليهما السلم.

1. العباس بن علي )عليه السلم(، 26-61 للهجرة - أبناء. 2. العباسيون )العلويون( - تراجم. 3. العباسيون 
العتبة  )العلويون(.أ.  العباسيون  املحدثون   .5 )العلويون(.  العباسيون  الشعراء   .4 مقابر.   - )العلويون( 
والبحوث  الدراسات  شعبة  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم  العراق(،  )كربلء،  املقدسة  الحسينية 

اإلسلمية، جهة مصدرة. ب. العنوان ج. السلسلة
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الإهداء

سّيدي أبا الفضل..

حينام َباَلْغَت يف النَِّصْيَحِة، وَأْعَطيَت َغايَة املجهود حّتى ُقطَِعْت يداك، وُفِقئت َعينُك، 
يف، إنَّام َقَطْعَت َحْبَل ِشكهم، وَسَمْلَت ُعيوَن  وَرَضُخوا ِمنك اهلَام، وُأحتّز رأُسك الشَّ
شياطينهم، َوَرضخَت َهاَم َجربوهِتم، وَهَدْمَت َمَعاِقَل ُكفرهم، َوَكشفَت َقبيَح سوءاهتم.

نيا ُمنِشدًا: ل إلَه إلَّ اهلل ُمّمٌد َرسوُل اهلل.. َترنيمَة األزل، َوُطعَمَة  فُكنَت بَِمْسَمِع الدُّ
األَمل، التي َهاَم ِبا كلُّ ُمستهام، وأدَنَفْت ُكلَّ عاِشق َوهلان.

وَتبو  الَفّتان..  َزهوك  نور  لَيْعُشو  النِّسيان،  ُحُجب  َسْدَل  الظَّالمّيوَن  َحاوَل  َوَمهام 
تِلُكُم األْنُجم الّزواهر التي َذَرَأها ُصْلُبكم الطَّاهر.. َأَبى واسَتْعَص لِسان ُصبحك األبى 

َس بِِرَئَتي َمِدك األعىل.. إلَّ أْن َيَتنَفَّ

َعْت َجبنَِي الّتاريِخ َترَتی، انكفَأ هلا شانُِئُكم األبرت األنكى.. َفَهاَكها َسّيدي أعَقاَبًا َرصَّ

أْن  َعَسى  األتقياِء،  وُحَشاشِة)2(  األصفياِء،  وَنَبِك)1(  األنبياِء،  َدوحِة  من  اقتطفُتها 
اجِلسام..  واآلثام  الِعظام  الّذنوِب  من  َظهري  عىل  اْحَتَطْبُته  ما  بِشَفاَعتُِكم  عنِّي  َتْجُبوا 

وَكَفى باملرِء َتوبًة ما أبداُه ِمَن النّدامِة َعّضًا عىل الَبنان..

)1( النبك: املكان املرتفع.
)2( احلشاشة: البقّية.
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والعجم،  للعرب  املصطفى  باعث  العدم،  من  األشياء  فاطر  النعم،  سابغ  هلل  احلمد 
اَل  }ُقْل   : وجلَّ عزَّ  قال  حيث  القربى  يف  املوّدة  إلَّ  مّن،  أو  أجر  غري  من  ورمحًة  هدًى 

َأسَْأُلُكمْ عََليْهِ َأجْرًا إاِلَّ الْمَوَدَّةَ فِي الُْقرْبَى{)1(.

وأبو  علمه،  وارث  ونجّيه،  صفّيه  ووصّيه،  أخوه  قرباه،  خاّصة  املؤمنني  أمري  فكان 
سبطيه وباب حّطة وسفينة النجاة....

وما إْن أغمض عينيه، صلوات اهلل وسالمه عليه، ليلتحق بالرفيق األعىل حّتى قلبت 
بال  ساّمً  أو  بالسيف،  قتاًل  واملحن،  األذى  صنوف  وأذاقتهم  املِجّن)2(،  ظهر  األُّمة  هلم 
َوَجٍل أو خوف.. إلَّ ما رِحم اهلل من نفر مؤمن، باعوا أنفسهم مرضاًة للرّب، أرخصوا 
العمياء،  وضاللتهم  اجلهالء  جاهليتهم  إىل  القهقرى  الناس  يرجع  لئاّل  الزكّية  دماءهم 
فكان أبو الفضل العّباس ابن يعسوب الدين وويصِّ ربِّ العاملني يف طليعة الركب، قريبًا 
عليه  للحسني  وقاًء  أمره  من  بصرية  عىل  ماضيًا  الدين،  حياض  عن  ذائدًا  وحاميًا  رمحًا 

السالم، حّتى ُقطعت يداُه ورجاله)3( وفاًء ومالدًة وجهادًا يف سبيل اهلل.

)1( سورة الشورى/ 23.
)2( اإلمامة والسياسة 1/ 19، 2/ 18.

)3( شح األخبار/ 193.
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وحذا حذوه بنوه يف الطاعة والوفاء واإلخالص ألئّمة اهلدى ومصابيح الدجى، بيد 
خلف،  للعّباس  ليس  أْن  آخرون  وظّن  النتف،  إّل  عنهم  يعرف  ل  األعظم  السواد  َأنَّ 
وأيم اهلل هَلذا هو اجلحود واستخفاٌف بالعبد واملعبود، أْن ُيطمس ِذكُر بنيه وفيهم امللوك 

واألُمراء، والعلامء واألُدباء، واملحّدثون والشعراء...

الكتب  عىل  مكّبًا  والعمل،  اجلّد  ساعد  عن  وشّمرُت  الكسل  جلباب  خلعُت  لذا 
بشغف وَنَم، باحثًا، متقّصيًا، أنفقُت العديد من سنّي عمري دون هذا األمر، َعلِّ أكون 
املوّدة لقربى الرسول األكرم، أو أحظى بواحدة من  ممّن أّدى بعض ما وجب عَلَّ من 
ثالث »ِعْلٌم ُينَْتفُع به« فأكون موصول العمل ليشفع يل يوم احلساب ما بدر منّي من كثري 

اخلطل والزلل.

فكان كتايب هذا )موسوعة ذراري أيب الفضل العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام 
السالم(، يف عّدة أجزاء، انتظم األّول منها بأربعة مطالب.

ابتدأهُتا بأمهّية النسب مبّينًا فوائده، راّدًا عىل منكرهيا ملا هلذا املطلب من عالقة بالذي 
يليه والذي تناولُت فيه أعقاب العّباس بن علٍّ عليهام السالم بصورة عاّمة، ولتفاوت 
كتب األنساب يف عددهم وكناهم وألقابم، ذكرُت رأي أكثر من نّساب مقاربة للحقيقة 
والصواب، كام واختّص هذا املطلب بغري املعقبني منهم كي ل خيتلط الصحيح باللصيق 

خصوصًا وقد وجدت بعض املراقد تنسب إىل َمْن هم غري معقبني أو أّنم درجوا.

وجعلت املطلب الثالث خمتّصًا بكناهم وألقابم متييزًا هلم عن غريهم ممّن شاركوهم 
يف ذلك سواء أكانوا من العّباسيني العلويني َأم من غريهم.

ثّم عرجُت يف املطلب الرابع عىل منتقلتهم الذين اضطرهتم عوامل شّتى أْن يسيحوا 
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يف األرض يف خمتلف البقاع هم والبعض من أبنائهم، وأفردُت ملحقًا خاّصًا للتعريف 
بأسامء تلك األماكن التي حّلوا فيها زيادة يف املعرفة.

أّما اجلزء الثاين فقد ضّم أربعة مطالب أيضًا:

العّباسيني  من  ثني  املحدِّ تناول  أّنه  ذلك   - تقديري  يف  األهّم  وهو   - منها  األّول 
الصالح  من  به  ُعرفوا  ملَِا  الشيف،  النبويِّ  احلديث  نش  يف  الكبري  ودورهم  العلويني 
والوثاقة ومعارصة البعض منهم األئّمة املعصومني عليهم السالم. وبذلك كانت هذه 
البيت عليهم السالم وتزّلفًا  التي نسجها الوّضاعون نصبًا ألهل  األحاديث قبالة تلك 

لسلطان اجلور..

ويف هذا املطلب وغريه مل اكتِف بذكر املصادر التي اعتمدهتا، بل حّتى التي اعتمدها 
املؤّلفون واملحّققون يف هذا الشأن قدر اإلمكان لسببني:

األّول: كي يّطلع القارئ الكريم عىل أكرب عدد ممكن من أسامء هذه الكتب؛ فيستفيد 
منها املتقّدمون واملبتدؤون وأكفيهم عناء البحث يف هذا املضامر.

والثاين: هو اعتامدي عىل أكثر من نسخة وكذلك ما اعتمده املؤّلفون واملحّققون وما 
ينجم عن ذلك من اختالف يف الطبعات والصفحات وغريها؛ فأكون قد سّهلت األمر 

عىل الباحث يف الوصول إىل مبتغاه بسهولة ويرس.

وقفُت  الذين  العلويني، سواء  العّباسيني  من  للشعراء  الثاين: فخّصصُته  املطلب  أّما 
الذين مل أقف عليها، ولكنّهم وصفوا بالشعراء. ومع قّلة املصادر يف  عىل أشعارهم أو 
هذا الباب، فقد متّكنا بحمد اهلل من التعّرف عىل البعض ممّا جادت به قرائحهم كام هو 

موّثق يف هذا املطلب.
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أّما املطلب الثالث، فتناولنا فيه مقاتلهم، نتيجة وقوفهم بوجه الظلم والطغيان دفاعًا 
عن الدين احلّق وتثبيتًا لركائزه، أو غيلة: حقدًا وحسدًا ونكاية...

حصل  التي  أو  عليها  املّتفق  أعالمهم  من  عدد  بمراقد  فتعّلق  الرابع،  املطلب  أّما 
الطمئنان إليها، وكذلك بتلك التي مل نجد الدليل الكايف للتوُثق منها، تناولناهم بحسب 

أماكن وجودهم مع مراعاة األحرف األبجدية يف هذا التسلسل.

م يل يد  آيات الشكر والعرفان لكلِّ من قدَّ ُأقّدم أسمى  أْن  ويف اخلتام ل يسعني إلَّ 
والباحث  احلكيم  عيسى  حسن  الدكتور  األُستاذ  سّيام  ل  املؤلَّف،  هذا  إلنجاز  العون 
تقّصيًا  الثمني  بوقتهام  عَلَّ  يبخال  ومل  الكتب  بعض  يل  إلعارهتام  شكر  كاظم  املرحوم 
للمصادر واملعنيني باألنساب يف النجف األشف، وكذلك املؤّرخ السّيد سلامن هادي 
منها كثريًا، ومثله  أفدُت  التي  قبل مكتبته  قلبه  فتح يل  الذي  املقّدسة،  طعمة يف كربالء 
الدكتور هاشم احلسني يف احلّلة الفيحاء، والسّيد عبد الكريم األعرجي صاحب مكتبة 
بولة  اخلاّص  الوردي  اللطيف  عبد  مهدي  السّيد  مشّجر  نسخة  منحني  إذ  بغداد،  يف 

لرستان وتقيقًا مهاّمً عن هؤلء الولة، بقلم املرحوم الدكتور حسني عل مفوظ.

وعظيم امتناين للدكتور عّبود جودي احلّل يف جامعة كربالء، والشيخ األُستاذ ماجد 
محد مّمد الطائي يف قم املقّدسة إلشافهام اللغوي عىل هذا اجلزء وتقيقه من قبل الثاين، 
ول يفوتني أْن َأشكر النّسابة املحقق الدكتور ممد مهدي الفقيه بحر العلوم الذي زودين 

ببعض املعلومات املتعلقة ببعض املراقد يف إيران.

أّما املحّقق الكبري السّيد مّمد رضا اجلاليل يف قم املقّدسة فقد طّوقني بفضل إحسانه؛ 
إذ مّكنني من احلصول عىل خمطوطة )الرسالة اخلراجية( للعاّلمة مّمد تقي ماّل، كتاب 
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بحر  صادق  مّمد  السّيد  للعاّلمة  اإلجازات(  ونصوص  الرواة  )سالسل  وخمطوطة 
العلوم، ولول نصائحه ودّقة مالحظاته مَلا مَتّت الستفادة من هذين املصدرين.

فيتعّلق  بعد ذلك  ما سيصدر  أّما  اجلزءين،  البحث يف هذين  قد ختمنا  نكون  وبذا 
الجتامعية  األصعدة  كلِّ  عىل  أثر  من  تركوا  وما  املتأّخرة  العلوّية  العّباسّية  بالبيوتات 
والسياسية والثقافية وغريها، سائلني اهلل تعاىل أْن يتقّبله منّا وأْن جيعله يف ميزان أعاملنا، 

إنَّه نعم املوىل ونعم املجيب.

السيد زهري ممد عبد املصحب آل عمران العلوي

كربالء املقدسة 1438هـ - 2017م 
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اأهمّية الن�سب

التاريخ، وقد اّتذت صورًا متعّددًة منذ  إنَّ حاجة اإلنسان للنسب قديمة منذ فجر 
إرساء األساس الذي قامت عليه اخللية الجتامعية األُوىل والتي تكّونت منها املجتمعات 
ونظرية  األبوية،  األرُسة  )نظرية  املعروفة:  الثالث  النظريات  انبثقت  وبذا  البشية، 
القبيلة، ونظرية العشرية التومتية()1(. ومل تكن تلك احلاجة وليدة قومية معّينة أو زمان 
ومكان معّينني، إّنام ملواجهة قسوة احلياة، وهذا ما كان عليه العرب يف جاهليتهم، حيث 
حفظوا أنسابم واعتنوا با ليدفعوا با الكوارث واألخطار عنهم من الطعن بم، فتكون 
حصنًا جلمعهم ووسيلة لنضامم شملهم وشّد عرى أزرهم فحفظوها ورووها وكانوا 

يفتخرون با، فمن كانت مآثر آبائه أكثر كان أرفع عندهم نسبًا)2(.

ومع إشاقة اإلسالم تغرّي كثري من املفاهيم التي كانت عالقة بأذهانم، فقد جعل اهلل 
تعاىل التعارف بني الناس غرضًا خللقه إّياهـم شعوبًا وقبائَل، وهذا ل حيصل إلَّ بمعرفة 
عىل  بينهم  التفاضل  جعل  بل  قبيلته)3(،  أو  أبيه  غري  إىل  أحد  ينتسب  ل  حّتى  أنسابم 
املنزلة ولو  العايص والكافر مطوط  لَِغيَّة)4(. وإّن  ابن زنجّية  التقوى، ولو كان  أساس 

أّنه ابن نبّيني)5(.

لَِتعَارَُفوا  وََقبَائَِل  شُعُوبًا  وَجَعَْلنَاُكمْ  وَُأنَثى  َذَكر  مِنْ  خََلْقنَاُكمْ  }إِنَّا  تعاىل:  قال 

)1( تاريخ القانون/ 15 19.
)2( طرفة األصحاب يف معرفة األنساب/3 منية الراغبني يف طبقات النّسابني/ 3، 4.

)3( منية الراغبني/ 10.
)4( يقال: هو لغية، بفتح الغني وكرسها، أي لزنية ل نكاح صحيح.

)5( مجهرة أنساب العرب/ 1، 2.
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إِنَّ َأْكرَمَُكمْ عِنْدَ اهلل َأتَْقاُكمْ{)1(. فقوله تعاىل لتعارفوا حيمل معاين سامية وهي 
رّس من أرسار التكوين، فرياد با أمران:

فيوجب كلٌّ عىل  القبيلة واشجة نسب  وأفراد  أّنه جتمعه  فرد  كلُّ  يعرف  أْن  األّول: 
نفسه النهوض بام عليه من رعاية حقوق العشرية من التعاضد واملنارصة.

بني  الثابتة  النواميس  فرتاعى  األُخرى  القبيلة  القبائل  من  كلٌّ  يعرف  أْن  والثاين: 
العشائر، ويتحامى عن اجلور عىل أّي فرد من أفرادها والبخس حلّقه بام مها من جزئيات 

هاتيك النواميس، أو حذار بادرة القبيلة املضامة أو املضام فرد منها.

ويف كلٍّ من الوجهني قوام العظمة)2(.

العامل  أساس  عىل  ولكْن  اإلسالم،  يف  املنزلة  كبري  اجلاهلية  يف  النسب  رفيع  يبقى 
يف  »خيارهم  قال:  العرب  معادن  عن  سألوه  حينام  وآله  عليه  اهلل  صىلَّ  لقوله  الديني 
اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا تفّقهوا«)3(. بل إّن رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله رفع 

نسبه إىل اآلباء يف اجلاهلية حيث قال:

َكـــــــــِذْب ال  ــّي  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الـ ــا اْبـــــــُن عـــبـــد املـــطَّـــلـــب)4(أنــــــــا  ــ أنـ

)1( سورة احلجرات/ 12.
)2( عمدة الطالب/ 6.

)3( مجهرة أنساب العرب/ 1.
)4( املصدر نفسه/ 5. ويف لسان العرب 7/ 65 قال: مل يقله افتخارًا به ألّنه كان يكره النتساب إىل اآلباء 
الكّفار وهذا خالف الواقع فالثابت أّن عبد املّطلب كان من املوّحدين. ويف منية الراغبني/ 14 ورد البيت 

هكذا:
َكــــــــــِذْب ال  الـــــنـــــبـــــّي  ـــلـــبأنــــــــا  ــد املـــطَّ ــ ــب ــ أنـــــــا اْبــــــــــُن ع

واألّول أشهر.
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ول فخر.

وقال أيضًا: »أنا أرشف ولد آدم وال فخر«)1(.

فجهر بالشكر، وترك الستطالة بالكرب.

لنا رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه  وقد ورد يف احلديث الشيف عن أيب هريرة قال: قال 
وآله: »تعّلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإنَّ صلة الرحم حمّبة يف األهل، 

مثراة يف املال، منسأة يف األجل، مرضاة للرّب«)2(.

هي  التي  والفصائل  واألفخاذ  القبائل  بمعرفة  إلَّ  املوصولة  األرحام  تعرف  وهل 
موضوع علم النسب)3(؟

قال ابن الطِْقَطقي: وعظم الرحم يف صدورهم، وقرنا باسمه األعظم عند املناشدة 
هَ الَّذِي تَسَاءَُلونَ بِهِ  يف امللاّمت، وأمر أْن ُتّتقى كام ُيّتقى، فقال عزَّ من قائل: }وَاتَُّقوا اللَّ

وَاْلَرْحَامَ{.

فقد روى الكليني يف ُأصول الكايف 2 / 150 ح1 بسند صحيح عن مجيل بن دّراج، 
هَ الَّذِي تَسَاءَُلونَ  قال: سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن قول اهلل جّل ذكره: }وَاتَُّقوا اللَّ
إّن اهلل عّز  الناس،  رَقِيبًا{)4( قال: هي أرحام  عََليُْكمْ  هَ َكانَ  اللَّ إِنَّ  وَاْلَرْحَامَ  بِهِ 

وجلَّ أمر بصلتها وعّظمها، أل ترى أّنه جعلها منه.

)1( مجهرة خطب العرب: ذيل اجلمهرة/ 236.
)2( مجهرة أنساب العرب/ 3. قال املحّقق انظر مسند أمحد ج2 ش374، وأقول: انظر منية الراغبني/ 5 6 عن 

مسند أمحد 3/ 374، األنساب 1/ 13.
)3( عمدة الطالب/ 5 )مقّدمة الكتاب(.

)4( سورة النساء/ 1.
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فقد  قطعني.  من  واقطع  وصلني،  من  ِصْل  اللهّم  تقول:  بالعرش،  متعّلقة  وجعلها 
روى الكليني يف ُأصول الكايف 2 / 151 ح10 بسند صحيح عن فضل بن يسار، قال: 
قال أبو جعفر عليه السالم: »إّن الرحم معّلقة يوم القيامة بالعرش، تقول: اللهّم ِصْل 

من وصلني، واقطع من قطعني«)1(، انتهى.

وهكذا أّكد اإلسالم عىل رعاية األنساب وحّث عىل صلة األرحام وبنى عىل ذلك 
كثريًا من األحكام ليهتّم املسلم بحفظها يف حدود حاجاته الشعية.

وجودية،  ُأمور  عليه  ابتنت  قد  األنساب  تعّلم  إنَّ  كّمونة:  الرّزاق  عبد  السّيد  قال 
وأحكام شعية كالتوارث والوصية والوقف والنفقات والعقيقة واألضاحي والقصاص 

والشهادة والدّية عىل العاقلة، وغري ذلك)2(.

وقد جعل اهلل تعاىل جزءًا منه تعّلمه ل يسع أحدًا جهله، وجعل تعاىل جزءًا يسريًا منه 
فضاًل تعّلمه، يكون من جهله ناقص الدرجة يف الفضل.

د صىلَّ اهلل عليه وآله وأّنه هاشمي قريش،  فأّما الفرض: فهو أْن يعلم نسب النبيِّ ممَّ
عاّمة  عند  الصّحة  شوط  من  وأّنا  القرشية  فأوجب  اإلمامة  يف  النسب  اعترب  أّنه  كام 

.)3( املسلمني إلَّ َمن شذَّ

وقد روي عن النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وآله أّنه قال: »األئّمة من قريش«.

من  البطن  هذا  يف  ُغرسوا  قريش  من  األئّمة  »إّن  السالم:  عليه  املؤمنني  أمري  وعن 

)1( األصيل/ 25، وجاء يف احلديث الشيف عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول اهللّ-صىلَّ اهلل عليه وآله- 
يقول: »من رّسه أْن ُيبسط له يف رزقه وُينسأ له يف أجله فليصل رمحه«، )اخلصال 1/ 44(.

)2( منية الراغبني/ 6.
)3( املنتقلة/ 15.
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هاشم ال تصلح عىل سواهم وال تصلح الوالة من غريهم«)1(.

وأّما الذي تكون معرفته من النسب فضاًل يف اجلميع، وفرضًا عىل الكفاية، نعني عىل 
من يقوم به من الناس دون سائرهم: فمعرفة أسامء ُأّمهات املؤمنني، املفرتض حّقهّن عىل 

مجيع املسلمني، ونكاحهّن عىل مجيع املؤمنني حرام)2(.

كذلك أوجب معرفة قربى النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وآله لوجوب موّدهتم املفروضة بنصِّ 
}ُقْل اَل َأسَْأُلُكمْ  الكتاب العزيز والتي جعلها أجر تبليغ الرسالة فقال عزَّ من قائل: 
عََليْهِ َأجْرًا إاِلَّ الْمَوَدَّةَ فِي الُْقرْبَى{)3(. فاملوّدة يف القربى التوّدد إليهم بالطاعة، والتقّرب 

إليهم بامتثال أوامرهم ونواهيهم، وحفظ حقوقهم ومّبتهم)4(.

كام رّتب عىل معرفة أنسابم خاّصة أحكامًا ُأخرى، كتحريم الصدقة عليهم، ووجوب 
اخلمس هلم، وتنزهيهم عن الصدقات، ففرض هلم يف مكم كتابه سهاًم قرنه بسهمه وسهم 
هِ خُمُسَهُ  نبّيه صىلَّ اهلل عليه وآله، حيث قال تعاىل: }وَاعَْلمُوا َأنَّمَا َغنِمُْتمْ مِنْ شَيْءٍ َفَأنَّ لِلَّ

هُ{)6(. وَلِلرَّسُوِل وَلِذِي الُْقرْبَى{)5( وقال عّز وجّل: }وَآتِ َذا الُْقرْبَى حَقَّ

وزادهم الرسول الكريم بعنايته اخلاّصة فزانم بقوله: »كلُّ سبب ونسب منقطع يوم 
القيامة إالَّ سببي ونسبي«)7(.

)1( شح نج البالغة ملحّمد عبدة 2/ 36 خطبة رقم: 140.
)2( مجهرة أنساب العرب/ 3.

)3( سورة الشورى/ 23.
)4( املعقبون من آل أيب طالب 1/ 5.

)5( سورة األنفال/ 41.
)6( سورة اإلرساء/ 26.

)7( عمدة الطالب/ 8، منتقلة الطالبية/ 17، املعقبون من آل أيب طالب 1/ 9 عن )بحار األنوار 25/ 248 ح7(.
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رحم  إنَّ  يقولون  أقوام  بال  »ما  فقال:  خطب  وآله  عليه  اهلل  صىلَّ  أّنه  عنه  وصحَّ 
رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله منقطع يوم القيامة، بىل واهلل إنَّ رمحي موصولة يف الدنيا 

واآلخرة«)1(.

»شكوت إىل رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله حسد من  وعن علٍّ عليه السالم قال: 
حيسدين، فقال: يا عيلُّ أَما ترىض أّن أّول أربعة يدخلون اجلنّة أنا وأنت، وذرارينا خلف 

ظهورنا، وشيعتنا عن أيامننا وشامئلنا«)2(. 

وكلُّ ذلك جزء من النسب.

ومن فوائد النسب، معرفة صّحة احلديث بمعرفة أنساب وأحوال أسانيده، قال ابن 
األثري: )إنَّ السنن التي عليها مدار تفصيل األحكام ومعرفة احلالل واحلرام إىل غري ذلك 
واملقّدم عليهم  أسانيدها ورواهتا. وأّوهلم  بعد معرفة رجال  تثبت  إّنام  الدين،  ُأمور  من 
أصحاب رسول اهلل فإذا جهلهم اإلنسان كان بغريهم أشّد جهاًل وأعظم إنكارًا، فينبغي 
الرواة حّتــى يصّح العمـل بمـا رواه  أْن يعرفوا بأنسابم وأحواهلم، هم وغريهم من 

الثقات وتقوم به احلّجة، فإّن املجهول ل تصّح روايته ول ينبغي العمل بام رواه()3(.

ومن فوائد النسب مراعاة النسب الشيف يف املرأة املنكوحة، وقد ثبت يف الصحيح 
أنَّ النبيَّ صىلَّ اهلل عليه وآله قال: »ُتنكح املرأة لدينها وحسبها ال ملاهلا ومجاهلا«.

فراعى يف املرأة احلسب وهو الشف يف اآلباء.

)1( املعقبون 1/ 8 عن )بحار األنوار 25/ 246 247 ح2( وورد احلديث: »ما بال أقوام يقولون إّن رحم 
رسول اهللّ ل يشفع يوم القيامة؟ بىل واهللّ... «.

)2( اخلصال 1/ 239.
)3( دخلنا التشّيع ُسّجدًا/ 119 عن ابن األثري.
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ومنها اعتبار النسب يف كفاية الزوج للزوجة يف النكاح عند الشافعية.

وقال أثري الدين أبو زرعة العراقي الشافعي: ل يكافئ اهلاشمية واملّطلبية غرُيها من 
قريش، ول يكافئ القرشية غرُيها من العرب ممّن ليس بعريب)1(.

امللكات  فيها مزدجرًا عن  أّن  إىل مكارم األخالق، كام  مندفعًا  النسب  إنَّ يف معرفة 
الرذيلة فمتى عرف اإلنسان يف أصله شفًا، ويف عوده صالبة، ويف منبته طيبًا، فإّنه يأنف 
التشويه وحذرًا عىل  الرذائل حيطة عىل سمعته من  وارتكاب  األُمور  دنايا  تعاطي  عن 

ذكره من شية العار، وتنزهيًا لسلفه من سوء األُحدوثة)2(.

وقد ذكر مشاخينا األعالم يف مؤّلفاهتم بعض ما جيب للهاشميني من احلقوق؛ فلهذا 
أْن يطاول شهب السامء رفعة  ونحوه حّق لكلِّ علويٍّ بل وكلِّ طالبيٍّ وحّتى اهلاشمي 

وسموًا بمجده وشفه.

ومهام عاب العصامّيون العظامينّي يف التفاخر بأماد الرفات البالية، فإّنم ل يسعهم 
وإذعانًا،  إجاللً  الرؤوس  ُيطأطِؤوا  أْن  إلَّ  بقرباه  والطالبيِّ  بآبائه  العلويِّ  افتخار  أمام 
لطاعتهم  متكرّب  كلُّ  وبخع  لشفهم  شيف  كلُّ  طأطأ  بمن  يفخران  إّنام  ومها  ل  كيف 

وخضع كلُّ جّبار لفضلهم)3(.

فهذا كتاب أمري املؤمنني عليه السالم وهو يعّدد مفاخره إىل معاوية:

طولنا  عادي  وال  عّزنا،  قديم  يمنعنا  مل  لنا،  صنائُع  بعُد  والناس  رّبنا  صنايع  »فإّنا 

)1( منية الراغبني يف طبقات النّسابني/ 11.
)2( عمدة الطالب/ 6 7.

)3( منتقلة الطالبية/ 17 18.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء األول(

22

وأّنى  هناك،  األكفاء ولستم  فعل  وأنكحنا  فنكحنا  بأنفسنا  أن خلطناكم  قومك  عىل 
يكون ذلك كذلك، ومنّا النبيُّ ومنكم املكّذب، ومنّا أسد اهلل ومنكم أسد األحالف، 
ومنّا سّيدا شباب أهل اجلنّة ومنكم صبية النار، ومنّا خري نساء العاملني ومنكم مّحالة 
احلطب، يف كثري ممّا لنا عليكم، فإسالمنا ما قد سمع، وَجاِهلِيَُّتنَا ال ُتْدَفع)1(، وكتاب 
كَِتاِب  فِي  بِبَعٍْض  َأوَْلى  بَعُْضهُمْ  اْلَرْحَاِم  }وَُأوُلو  قوله  وهو  عنّا  شذَّ  ما  لنا  جيمع  اهلل 

هِ{)2(«. اللَّ

وهذا احلسن السبط عليه السالم وقد تعّرض له عمرو بن العاص يف ملس معاوية، 
فأنف سليل النبّوة عن جواب ابن العاص فقال ملعاوية بعد كالم له:

عـــبـــَد سهم ــاوي  ــعـ مـ ــا  يـ ــر  ــأمـ ــي واملــــــا مـــنّـــا شـــهـــوُدأتـ ــم ــت ــش ب

ــٌش ــري ق ــا  ــه ــَس ــالِ جم أخـــــذْت  ــُدإذا  ــري ــا ت ــْت قــريــش مـ ــم ــل ــد ع ــق ف

ســفــاهــًا تشتمني  إيّل  لــضــغــٍن مـــا يـــــزول ومــــا يــبــيــُدقـــصـــدَت 

ُتــســامــي كـــأيب  أٍب  مـــن  لـــك  تــكــيــُدفـــا  أو  ــي  ــام ــس ت ــد  قـ ــن  مـ ــه  بـ

هــنــٍد ــن  بـ ــا  يـ ــّدي  كـــجـ ــدٌّ  ــ ج اجُلـــــدوُدوال  ــر  ــ ذك إْن  اهلل  ــول  ــ رسـ

قـــريـــٍش ــن  ــ م ــي  ــ ــُأّم ــ ك ُأّم  التليُدوال  احلــســُب  ُحــّصــل  مــا  إذا 

ــٍد ــن ــثـــي هتـــّكـــم يـــابـــن ه ــا مـ ــ ــُدف ــي ــب الــع ــه  ــ ــاريـ ــ ُتـ ــي  ــثـ مـ وال 

ــورًا ــ ــ ُأم ــا  ــنّـ ِمـ ــْج  ــ ــ هُتِ ــًا ال  ــه ــم ــُدف ــي ــول ــُل ال ــف ــط ــا ال ــوهل يــشــيــب هل

وهذا سّيد الشهداء احلسني عليه السالم وهو يفتخر يف يوم عاشوراء وقد توازر عليه 

)1( شفنا يف اجلاهلية ل ينكره أحد )نج البالغة 37/3( من كتاب له عليه السالم إلی معاوية و هو من 
ماسن الكتب.

)2( سورة األنفال/ 75.
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من غّرته الدنيا وباع حّظه باألرذل األدنى:

هاشِم آل  من  الُطهِر  عــيِّ  ابــن  ــن أفــخــُرأنــا  كــفــاين هبـــذا مــفــخــرًا ح

يزهُروجــّدي رســوُل اهلل أكــرُم من مشى األرض  يف  اهلل  رساُج  ونحُن 

وهذا اإلمام زين العابدين عليه السالم يقف مفتخرًا بأماده بني مجوع الشاميني وقد 
مُحل أسريًا إىل يزيد ومعه أهل بيته:

لنا بسبٍع، ُأعطينا العلَم واحللَم والسامحَة والفصاحَة  »أّيا الناس ُأعطينا ِسّتًا وُفضِّ
ومنّا  حمّمٌد،  املختاُر  النبيُّ  منّا  بأّن  لنا  وُفضِّ املؤمنني،  قلوب  يف  واملحّبَة  والشجاعَة 
الصّديُق، ومنّا الطّياُر، ومنّا أسُد اهلل وأسد رسوله، ومنّا سبطا هذه األُّمة، ومنّا مهديُّ 

هذه األُّمة«)1(.

وهذا العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علٍّ عليهام السالم حيتّج بفضله 
عىل قريش:

ــٌش لـــنـــا مــفــخــُر ــ ــري ــ ــت ق ــ ــال ــ يــنــكــُروق ال  الـــنـــاس  عـــى  رفـــيـــٌع 

ــهــم ــم فــضــُل ــ ــوا هل ــ ــدق ــ ــقـــد ص ــم ُرَتـــــــــــُب َتــــْقــــُرفـ ــهـ ــنـ ــيـ وبـ

املـــفـــخـــُروأدنــــــاهــــــم رمحــــــــًا بـــالـــنـــبـــيِّ ــِه  ــ ــب ــ ف فــــخــــروا  إذا 

ــُر مــنــكــم عـــى غــركــم ــخ ــف ــا ال ــن ــرواب ــُخـ ــفـ ــا تـ ــ ــا ف ــن ــي ــل ــا ع ــ ــأّم ــ ف

ــا ــدنـ ــوى جَمْـ ــسـ ــإْن طــــرُتــــُم بـ ــ ــ ــم األقـــــــُر)2(ف ــك ــاح ــن فـــــإّن ج

)1( املنتقلة/ 18 19.
)2( معجم شعراء الشيعة 16/ 200 و 24/ 383 عن تاريخ بغداد 12/ 126، عمدة الطالب/ 359، أعيان 

الشيعة 37/ 16 20.
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ربيعة  بن  عتبة  فربز  للمبارزة،  القوُم  َتصافَّ  عندما  بدر  معركة  يف  التاريخ  وحيّدثنا 
وأخوه شيبة بن ربيعة، وابنه الوليد محّية، فقالوا من ُيبارز؟ فخرج فتية من األنصار، فقال 

عتبة: ل ُنريد هؤلء، يا مّمد، أخرج لنا األكفاء من قومنا.

فقام محزُة بن عبد املّطلب، وعلُّ بن أيب طالب، وعبيدُة بن احلارث بن املّطلب بن عبد 
مناَف فمشوا إليهم، فقال عتبة: تكّلموا نعرفكم وكان عليهم البيض فأنكروهم فإْن كنتم 

أكفاء قاتلناكم، فقال محزُة: أنا محزة بن عبد املّطلب، أسد اهلل وأسد رسوله.

قال عتبة: ُكفٌؤ كريم.

ثّم قال عتبة: وأنا أسد احلُلفاء، ومن هذان معَك؟

قال: علُّ بن أيب طالب، وعبيدُة بن احلارث، قال ُكفآِن كريامن)1(.

هكذا كان الفرسان يأنفون املبارزة دون الكفؤ منهم نسبًا وحسبًا.

ومن لطيف ما يذكر: يف عام 1738م وقعت معركة حاسمة عىل ُبعد سّتني مياًل من 
دهلي بني نادر شاه وبني مّمد شاه من ساللة أكرب شاه فكانت هزيمة اجليش اهلندي فيها 
منكرة عىل الرغم من تفّوقه يف العدد والُعّدة، إلَّ أّن نادر شاه أبقى عىل حياة مّمد شاه، 

ثّم إّنه زّوج ولده الثاين نرص اهلل، من بنت مّمد شاه.

وحيكى أّنم طلبوا من العّريس أْن يذكر نسبه حّتى اجلّد السابع، حسب عاداهتم يف 
الفخار بالنسب، فكان جوابه: )أّنه ابن نادر شاه، ابن السيف، حفيد السيف، وهكذا إىل 

سبعني جّدًا بدلً من سبعة()2(.

)1( كتاب املغازي 1/ 68 69، تاريخ الطربي 2/ 18، الكامل يف التاريخ 2/ 112.
)2( ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث 1/ 122 123.
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وذكر رسـول الكركـوكل يف دوحة الوزراء: بعـد احلوار الدائر إلصـالح ذات البني 
بـني الفـرق اإلسـالمية والذي تبنّـاه نادر شـاه وهـو خياطب عبـد اهلل أفنـدي... ولكْن 
غـدًا اجلمعـة وأوّد أن ُأقيـم صـالة اجلمعـة يف مسـجد الكوفـة، وقـد أمـرت أْن يذكـر 
الصحابـة بالتجّلـة واإلكـرام عـىل الرتتيـب الذي جـرى الّتفـاق عليه، وأوصيـت بأْن 
يدعـو ألخـي سـلطان آل عثـامن، عىل أْن ينعـت بالصفـات الطّيبـة ويثنى عليـه أكثر ممّا 
، وأْن يكـون الدعـاء يل مـن بعـده بصـورة خمترصة احرتامـًا ألخي السـلطان  يثنـى عـَلَّ
العثـامين ثـّم قـال: ومل أجتـاوز يف ذلـك احلقيقـة ألّنه سـلطان ابن سـلطان بينـام جئت أنا 

إىل الدنيـا ومل يكـن أيب ول جـّدي من السـالطني)1(!

أو  أنسابم  عىل  يومًا  يّتكلوا  مل  أّنم  إلَّ  نسبًا  العلويني  يدافع  من  وجود  عدم  ومع 
أحسابم، فمن طريف ما نقل يف هذا الباب ما حكي عن الشيف عبد اهلل بن احلسني 
بن عبد اهلل األبيض وكان شاعرًا ميدًا وفد عىل سيف الدولة احلمداين، فبلغه أّن بعض 
الناس قال لسيف الدولة: إِّنه رجل شيف فأعطه لشفه وقديم نسبه، فلم يستسغ ذلك 
ابن النبّوة وسليل اإلباء، فأنف عىل قّلة ذات يده أْن جيعل شفه ونسبه متاعًا يتاجر به 

امللوك، فقال أبياتًا وأنشدها سيف الدولة:

ــِه لــقــديــمــه ــطـ ــوٌم أعـ ــ ــال قـ ــ ــد ق ميقـ لتقدُّ أعــطــنــي  ــْن  ــك ول كــذُبــوا 

ذريــعــًة يــكــون  أْن  ملــجــدي  ــِمحــاشــا  ــدره ــال ب أو  ــار  ــن ــدي ــال ب ــاع  ــُب ــي ف

اجتدي جمدي  البن  فهمي  ابن  األَعــُظــِمفأنا  تلك  بــُرفــات  ال  بالشعر 

يف  بأخبارها  ونلّم  الساللة  هذه  تاريخ  نبحث  أْن  أردنا  وإذا  اخلرسان:  السّيد  قال 
عصور اإلسالم األُوىل، نجده تارخيًا مشقًا حافاًل باألماد، فأمريهم ومأمورهم يف احلّق 

)1( دوحة الوزراء/ 61.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء األول(

26

والتضحية سواء، سرية اإلسالم املثىل.

وإذا تّلل ذلك بعض اهلناة ألفراد قالئل، ومل نجد هلا خمرجًا صحيحًا فإّنام ذلك منهم 
كالشاّذ النادر الذي ل يقاس عليه)1(.

وجاء يف منية الراغبني: لقد كان احلكم يف األُّمة العربية درجات يف الكرامة الجتامعية 
مرتمة تتحاسب عليها يف املناسبات التي تقع بينها، فكان حتاًم يف هذا الوضع الجتامعي 

أْن حيتفظ باألنساب ويكون لعلامئها شأٌن ُيذكر يف كثري من مقّدراهتا احليوية.

ثّم تعاقب احلكم األُموي والعّبايس، وتضاعفت احلاجة إىل معرفة األنساب ودّونت 
العلامء،  با  وتتفاضل  تدرس  التي  العلوم  قائمة  يف  وُأدخلت  والكتب  املؤّلفات  هلا 
ووضعت هلا الكلامت الصطالحية والرموز الفنّية ولكنَّ احلاجة إليها يف الدور األُموي 

ل تشبهها يف الدور العّبايس.

حرص األُموّيون عىل احتكار السيادة اإلسالمية للعرب دون غريهم من الشعوب 
وقاوموا  واملوايل،  الدخالء  من  العريب  احلكم  صيانة  عىل  العزيمة  وشّدوا  اإلسالمية، 
حيمل  وملن  العربية  لألنساب  فكانت  ومنّة،  طاقة  من  لدهيم  ما  بكلِّ  الشعوبية  العقيدة 

شهادة عالية با قيمة مرعّية يف اندماج حاملها يف عنارص احلكم.

ومّلا أعقبه الدور العّبايس تطّلعت رؤوس املوايل وقبضوا عىل أزّمة احلكم وانكمش 
أشاف العرب يتطاولون بالعظام ويتفاخرون با، وضعفت قيمة النسب العريب بصورة 
عاّمة؛ وبضعفها قّلت احلاجة إىل النّسابني، إلَّ أّنه من بني ذلك كان ألنساب اهلاشميني 
بصورة خاّصة شأن عاٍل يف مقّدرات الدولة نظري ما كان للعريب الُقّح يف الدور األُموي 

)1( املنتقلة/ 21.
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حقوق  هلم  وكانت  الشعيون،  العرش  ووارثو  املالكة  األرُسة  أّنم  باعتبار  وأعظم، 
استثنائية يتمّتعون با ل بدَّ من رعايتها.

وللشيعة من ناحية ُأخرى دينية مضة لهتامم آخر بأنساب اهلاشميني، لعتقادها أنَّ 
هلم حّقًا شعّيًا مالّيًا يف بيت املال اإلسالمي، وهو الذي يسّميه فقهاؤها باخلمس اهلاشمّي، 
وأّن هلم حقوقًا ووجائب دينية غري ذلك، وهي من جهة أحكام الفقه الديني)1(، انتهى.

ومثلام أّكدت الشائع الساموية عىل أمهّية النسب، كذلك ما جاء يف القوانني الوضعية، 
فحّتى املعارصة منها إّنام امتّدت جذورها بعيدًا يف عمق التاريخ، فلو أخذنا - عىل سبيل 
املثال ل احلرص - األساس الذي تقوم عليه األرُسة يف القانون الروماين وبعد سلسلة من 

املتغرّيات، لظهر لدينا هناك نوعان من القرابة:

قرابُة النتساب لألب، وتسّمى القرابة املدنية.

والقرابُة القائمُة عىل صلة الدم، وتسّمى بالقرابة الطبيعية.

أبيه،  وبأقارب  بأبيه  البن  صلة  عىل  يقوم  القرابة  من  رضب  هي  امَلَدنية:  فالقرابة 
ويمكن متثيلها بثالث دوائر ذات مركز واحد.

الدائرة الضّيقة، وتضّم العائلة باملعنى الدقيق، وتشمل أفراد البيت الواحد.

والدائرة الوسطى، تضّم العصبة من الرجال.

أّما الدائرة األوسع، فتتجّسد بالعشرية التي ينتمي إليها األب.

وأبيه،  البن  بني  فاألُوىل  درجة  جيل  كلِّ  باعتبار  املدنية  القرابة  درجة  وتتسب 

)1( السّيد عبد الرّزاق كّمونة/ 12 13 عن ترمجة الشيف الريض/ 193.
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والدرجة الثانية بني البن وجّده.

الفقرة  تنّص  إذ  العراقي،  املدين  القانون  املادة )39( من  احلال يف  ما هو عليه  وهذا 
األُوىل من هذه املاّدة )القرابة املباشة هي الصلة ما بني األُصول والفروع...(، وتنّص 
الفقرة الثانية منها )وُيراعى يف حساب درجة القرابة القرابة املباشة اعتبار كلِّ فرع درجة 

عند الصعود لألصل...(.

أحدهم  يكون  أْن  دون  واحد  مشرتك  أصل  جيمعهم  الذين  )أي  احلوايش  قرابة  أّما 
أصاًل لآلخر( فتحسب درجة القرابة عىل اعتبار مموع الدرجات الفاصلة بني كلِّ قريب 

واألصل املشرتك.

أّما القرابة الطبيعية: ويقصد بذلك األرُسة التي تكون اآلرصة التي تربط بينهام وحدة 
الدم، سواء كان ذلك من جهة األُّم، أم من جهة األب)1(.

بعلم  ارتباطًا وثيقًا  املدين، وهذا كّله مرتبط  القانون  له مواّده وفقراته يف  وكلُّ ذلك 
النسب، وما فرضيات كريكور جوهان مندل يف علم الوراثة إلَّ مصداق أكيد عىل ذلك، 
ومن أجل أْن تكون القرائح صافية واألذهان مّتقدة واألعراق كريمة، والعادات سليمة 
وال  »اغرِتبوا  قال:  حيث  املعنى  هذا  عليه  اهلل  صلوات  األقدس  الشيعة  صاحب  أّكد 

ُتْضُووا)2(«.

وقد أنشد األصمعي عن العرب قول قائلهم يف مدح صاحب له:

ــمٍّ قــريــبــٌة ــ ــُت َع ــن ــده ب ــل ــًى مل ت ــت َرِديُد األقارِبف فَيضَوى وقد َيضَوى 

)1( تاريخ القانون/ 130 132، أحكام النسب يف الشيعة والقانون/ 9.
)2( تضووا: تضعفوا، أي تزّوجوا من بعاد األنساب لئاّل تضعف أولدكم وهتزل. )مح(.
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ؤولة، واخرتُت لك اخلؤولة)1(. وقال آخر لولده: واهلل لقد كفيتك الضُّ

»انظر إيّل امرأًة ولدهتا  وهذا يفرّس لنا قول أمري املؤمنني عليه السالم ألخيه عقيل: 
الفحولة من العرب ألتزّوجها فتلد يل غالمًا فارسًا«)2(.

من هنا يّتضح بطالن قول من قال: إّن علم النسب علم ل ينفع، وجهالة ل ترّض.

وقد صّح أّنه بخالف ما قال؛ وأّنه علم ينفع، وجهل يرّض، وقد أقدم قوم فنسبوا هذا 
القول إىل رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله.

قال ابن حزم الظاهري: »وهذا باطل بربهانني:

أحدمها: أّنه ل يصّح)3( من جهة النقل أصاًل، وما كان هكذا، فحراٌم عىل كلِّ ذي 
دين أْن ينسبه إىل النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وآله؛ خوَف أْن يتبّوأ مقعده من النار، إذ تقّول عليه 

ما مل يقْل.

والثاين: أّن الربهان قد قام بام ذكرناه آنفًا عىل أّن علم النسب علم ينفع وجهل يرّض 
يف الدنيا واآلخرة...«)4(، انتهى.

ثّم ساق مموعة ُأخرى من فوائد علم النسب ودّلل عليها.

الرّزاق  عبد  السّيد  العاّلمة  ذلك  ذكر  فقد  نوضه،  وعدم  احلديث  هذا  أساس  أّما 
بن  امليزان 3 / 103( يف ترمجة سليامن  العسقالين )لسان  ابن حجر  كّمونة قال: روى 

)1( اإلمتاع واملؤانسة 1/ 69 70.
)2( عمدة الطالب/ 357.

)3( أي ل يعتربه أهل احلديث حديثًا )مح(.
)4( مجهرة أنساب العرب/ 4.
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مّمد اخلزاعي، روى عن هشام بن خالد، عن بقّية، عن ابن جريج، َعن عطاء، َعن أيب 
هريرة: )أنَّ النبيَّ صىلَّ اهلل عليه وآله دخل املسجد فرأى مجعًا من الناس عىل رجٍل، فقال: 
ما هذا؟ قالوا: يا رسول اهلل رجٌل عاّلمة، قال: وما العاّلمة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب 

العرب، َوأعلم الناس بالعربية، وأعلم الناس بام اختلف فيه العرب.

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: هذا علٌم ل ينفُع، وجهل ل يرّض(.

العلم قال  الرّب يف كتاب  ابن عبد  رواه عنه عبد الوهاب بن احلسن الكاليب أخرجه 
سليامن: ل حيتّج به.

وروى الشيخ الصدوق عن أيب احلسن عليه السالم عن آبائه: قال: »دخل رسول اهلل 
صىلَّ اهلل عليه وآله املسجد، فإذا مجاعة قد طاُفوا برجٍل، فقال: ما هذا؟ فقيل: عاّلمة، 
اجلاهلية  وأّيام  ووقائعها،  العرب  بأنساب  الناس  أعلم  قالوا:  العاّلمة؟  وما  قال: 
وباألشعار والعربية، فقال النبيُّ صىلَّ اهلل عليه وآله: ذلك علم ال يرّض من جهله وال 
ينفع من علمه، ثّم حرص العلم بثالث: آية حمكمة، أو فريضة عادلة، أو سنّة قائمة«)1(.

فالشـيخ الصـدوق هـو أبـو جعفـر مّمـد بـن أيب احلسـن عـلِّ بـن بابويـه الُقّمـي، 
املتـوّف سـنة 381هــ، روى هـذا احلديـث يف األمـايل بسـنده عـن عبيـد اهلل الدهقـان، 
عـن درسـت بـن أيب منصـور الواسـطي، عن إبراهيـم بن عبـد احلميد، عن أيب احلسـن 

موسـى بـن جعفـر عليهام السـالم.

ورواه أيضًا أبو جعفر مّمد بن يعقوب بن إسحاق الُكلينّي املتوفَّ سنة 329هـ يف 
الكايف عن مّمد بن احلسن، وعلِّ بن مّمد، عن سهل بن زياد، عن مّمد بن عيسى، عن 

)1( سفينة البحار 1/ 36 37.
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عبيد اهلل بن عبد اهلل الدهقان، املذكور.

ورواه أيضـًا الصـدوق، قـال: حّدثنا احلسـني بن أمحد بـن إدريس، قـال: حّدثنا أيب، 
عـن أمحـد بـن أيب عبـد اهلل الربقـي، عـن مّمـد بـن عيسـى، عـن عبيـد اهلل بـن عبد اهلل 

املذكور. الدهقـان 

تعّلم  عىل  باحلّث  الرصحية  املتقّدمة  األحاديث  ملعارضته  تنهض  ل  احلديث  وهذا 
. األنساب، لضعف سند هذا احلديث، ألّن يف طريقها درست بن أيب منصور، واقفيٌّ

وقد رّصح املجليس والبهائي بضعفه، وكذلك قاله صاحب املدارك عنه، وعن ُأستاذه 
. إبراهيم بن عبد احلميد: إّنه واقفيٌّ

وأّما عبيد اهلل بن عبد اهلل الدهقان، فقد رّصح الشيخ مّمد األردبيل بضعفه، نقله عن 
النجايش، والعاّلمة احلّل يف اخلالصة)1(، انتهى.

إِنَّ موضوع  يقال:  الُغُلو والشطط ما  أليس من  السّيد اخلرسان: وبعد هذا كّله  قال 
اإلسالم،  حاربه  ممّا  النبويِّ  بالنسب  الفتخار  حّتى  با  والتفاخر  ورعايتها  األنساب 
وحيمل شاهدًا عىل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من قوله تعاىل: }إِنَّ َأْكرَمَُكمْ 
عِنْدَ اهلل َأتَْقاُكمْ{ وقوله تعاىل: }َفلَ َأنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَاَل يََتسَاءَُلونَ{ وما شابه 
ذلك، مع أنَّ جلميع ذلك تفاسري ل تنايف ما قلناه، َمْن أرادها فليطلبها من مضانا)2(، 

والقرآن يفرّس بعضه بعضًا.

)1( منية الراغبني يف طبقات النّسابني/ 6 8.
)2( منتقلة الطالبية/ 21 22.
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ْقرَبنِيَ{)1(. وإّل، فام معنى قوله تعاىل: }وََأنذِرْ عَشِريَتَكَ ااْلَ

أليس من أجل أْن يكونوا ِرْدءًا له عىل دعوته وحصنًا عن عادية العتاة من قومه؟

}وََلوْاَل  أمره:  عن  َعَتوا  يوم  السالم  عليه  شعيب  قوم  من  املردة  قول  ذلك  ومن 
مناخ  األوارص  متشج  ففي  الكريم،  القرآن  عنهم  حكاه  كام  َلرَجَمْنَاَك{)2(  رَهُْطكَ 

العّزة ومرتبض الشوكة ومأوى اهليبة.

قال اإلمام أمري املؤمنني علٌّ عليه السالم يف وصّيته لبنه اإلمام احلسن عليه السالم: 
التي  إليه تصرُي، ويُدك  الذي  به تطري وأصُلك  الذي  فإّنم جناُحك  »أكرم عشريتك 
هبا تصوُل، وال يستغني الرجل عن عشريته وإْن كان ذا مال، فإّنه حيتاج إىل دفاعهم 
عنه بأيديم وألسنتهم، وهي أعظُم الناس حيطًة من ورائه، وَأملُّهم لشعثه، وأعظُمهم 
عليه، إْن نزلْت به نازلٌة أو حّلْت به مصيبٌة، ومن يقبْض يده عن عشريته فإّنام يقبُض 

عنهم يدًا واحدة وُتقبُض عنه أيٍد كثريٌة«)3(.

وأّما قوله صىلَّ اهلل عليه وآله: »أال فلتذهب نخوة اجلاهلية وفخرها باآلباء« إّنام كان جّل 
قصده رفع العصبية القومّية الناجتة عن التفاضل باألنساب من غري تعارض أو تناقض مع 
شف النسب وُعُلّو احلسب)4(، حّتى أصبحت علقة اإليامن أقوى سببًا من العلقة النسبية، 

)1( سورة الشعراء/ 214.
)2( سورة هود/ 91.

)3( عمدة الطالب/ 5 6 عن املقّدمة بقلم عاّلمة كبري، وعن أيب عبد اهللّ عليه السالم: »من كّف يده عن الناس 
فإّنام يكفُّ عنهم يدًا واحدة ويكّفون عنه أيادي كثرية« )اخلصال 1/ 31(.

)4( منية الراغبني/ 5.
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فوصف رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله بعض املسلمني من األباعد بمنزلة رفيعة وإْن بُعدت 
 .».. حلُمته، كقوله لسلامن الفاريس: »سلامن ابن اإلسالم، سلامُن جلدُة بني عينيَّ

ُأمّية  بنو  ملك  أْن  إىل  اإلسالم،  صدر  يف  طوياًل  زمنًا  مهماًل  األنساب  علم  فصار 
ففاحت)1( العصبية يف عرصهم، ونتجت رائحة التفاخر والتفاضل باألنساب فيام بينهم، 
النسب  فانتقل  الشف،  لّدعائهم  والرفعة،  للتغّلب  آلًة  فأصبح  به  العناية  ازدادت  ثّم 
من الرواية إىل التدوين، فاعتنت العرُب به وبتدوينه، فُأّلفت فيه التصانيف الكثرية)2(، 
والذي دعا هؤلء إىل حفظ األنساب والتأليف فيها ما روي عن رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه 

وآله أّنه قال: »تعّلموا من أنسابكم ما تصُلون به أرحاَمكم«.

ومل يقترص ضبط األنساب وتعّلمها عىل العرب وحدهم، وإّنام شاركتهم يف ذلك كثري 
من األُمم وأهل الكتاب، فاليهود والنصارى، ضبطوا أنسابم بعض الضبط.

عىل  متٍو  مشّجر  كتاب  بأيدهيم  كان  بغداد  َنصارى  أنَّ  بلغني  الطقطقي:  ابن  قال 
بيوتات النصارى وبطونم.

فهذه األُمم وإن اعتنت بأنسابا بعض العناية، واهتدت إىل ضبط مفاخرها نوعًا من 
اهلداية، فلم يبلغوا مبلغ العرب، الذين كان هذا الفّن غالبًا عليهم وفاشيًا فيهم)3(.

فالعرُب اعتنْت باألنساب وحفظتها بالرواية، ثّم انتقل إىل التدوين والتصنيف.

)1( يف األصل )فاحة(.
)2( منية الراغبني/ 5.

)3( األصيل يف أنساب الطالبيني/ 30 31.
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الكلبي  مّمد  بن  هشام  األنساب  لعلم  وضبطه  الباب  هذا  فتح  من  أّول  إِّن  وقيل: 
املتوّف سنة 204هـ، وأبو اليقظان سحيم بن حفص األخباري املتوفَّ سنة 190هـ.

وكانت الناس يف القرن األّول من اهلجرة ويف أوائل القرن الثاين تأخذ األنساب عن 
وأزهر  القصري،  وسعد  القطامي،  وابن  العبدي  وصحار  السدويس،  حنظلة  بن  دغفل 
بن ميمون، وعوانة بن احلكم، ومّمد بن السائب الكلبي، وأيب صالح، وعقيل بن أيب 
طالب، وأيب بكر بن أيب قحافة، وعبد اهلل بن ثعلبة، وأيب الكنّاس الكندي، والنّجار بن 

أوس، وغريهم)1(.

النّسابني()2( من  الراغبني يف طبقات  )منية  كّمونة  الرّزاق  عبد  السّيد  كتاب  ويعترب 
املصادر املهّمة يف معرفة طبقات النّسابني وَمن شاء فلرياجعه ففيه ما يغني حاجة الطالب.

َمن  املطالب اخلاّصة با قد ُتشكل عىل  ولورود مصطلحات نسبية يف بحثنا هذا يف 
ليس هلم اّطالع عىل هذا الفّن؛ لذا ندرج ممّا ذكره أصحاب الختصاص ليستبني القارئ 

الكريم معناها.

تق�سيم الن�سب

قال ابن الطقطقي: ووضع النسب بني الدّفتني ينقسم إىل نوعني: مشّجر ومبسوط.

فأّما املشّجر:

)1( منية الراغبني/ 8.
)2( وقد أحص العاّلمة البارع السّيد شهاب الدين احلسيني يف كتاب مفرد ساّمه )طبقات النّسابني( فجاءت 
الشيعة(  إىل تصانيف  )الذريعة  مبثوثًا عىل صفحات كتاب  تقارب مخسامئة رجل. وجتد ذكرهم  عّدهتم 

للشيخ العاّلمة الطهراين ]عمدة الطالب/ 9 عن املقّدمة[.
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رداَءُه عليه  ألــقــى  َمـــْن  أدِر  حمِض)1(فــلــْم  ماجٍد  من  ُسلَّ  قد  ولكنّه 

قلت: ذلك أليّن ل أعرف من وضعه واخرتعه، والتشجري صنعة مستقّلة مهر فيها 
قوم وتّلف آخرون، فمن احلّذاق فيها:

الشيف قثم بن طلحة الزينبي النّسابة، كان فاضاًل يكتب خّطًا جّيدًا، قال: شّجرُت 
املبسوَط وبسطُت املشّجَر، وذلك هو النهاية يف ملك رقاب هذا الفّن.

ومن حّذاق املشّجرين: عبد احلميد األّول بن عبد اهلل بن ُأسامة النّسابة الكويف، كتب 
خّطًا أحسن من خّط العذار)2( وشّجر تشجريًا أحسن من األشجار، حّفت بأنواع الثامر.

ألنساب  احلاوي  الكتاب  صنّف  النّسابة،  اخلطيب  السميع  عبد  ابن  حّذاقهم:  ومن 
الناس مشّجرًا، يف مّلدات تتجاوز العشة عىل قالب النصف، قرأُت بخّطه رقعة كتبها 
إىل بعض اخللفاء، يقول فيها: وقد مجع العبد من املشّجرات واألنساب واألخبار ما ل 

ينهض به مجل بازل.

أبو  الناس فيه الكتب الكثرية املطّولة، فمّمن صنّف فيه:  وأّما املبسوط: فقد صنّف 

ا، وأخذومها ومّهوا بقتلهام، فنهاهم بنو  )1( هذا البيت أليب خراش، وكان خراش وعروة َغَزوا ثاملة فأرَسومُهَ
َقْتَلهام، وأقبل رجل من بني رزام فأْلَقى عىل خراش رداَءه وُشِغل القوُم بَِقْتل  رزام، وأبى بنو هالل إّل 
ُعْروة، وقال الرجل خلراش: اْنُجْه، فنجا إىل أبيه، فأخربه اخلرب، ول تعرُف العرب رجاًل مدح َمْن ل يعرفه 

ُه: قال: َغرْيُ
َنجا إذ  ُعــــْروة  بــعــد  إهلـــي  َخَراٌش وبعُض الرشِّ أهوُن من بعِضَحِــــْدت 
ُرِزْئـــُتـــُه َأْنـــســـى قــتــيــًا  بَِجانِب ُقوَسى ما َمَشيُت عىل األرِضَفـــــواللّ ال 
ــا ــ ــو الـــُكـــلـــوُم، َوإّن ــُف ــْع ــا َت ــ َيمِضبــىل إّن ما  َجــلَّ  وإْن  باألدنى  ل  ُنوكَّ
ِرَداءُه عليه  ــى  ــَق أْل ــْن  َمـ َأدِر  َمِْضَومل  ماِجد  عن  ُســلَّ  قد  ــه  أنَّ سوى 

إىل آخر األبيات. )زهر اآلداب وثمر األلباب 3/ 177 178(.
)2( العذار: استواء شعر الغالم، يقال: ما أحسن عذاره أي: خّط حليته. اللسان )املحّقق(.
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النّسابة  عبيد القاسم بن ساّلم، وحييى أبو احلسني بن احلسن بن جعفر احلّجة العبيديل 
صاحب مبسوط نسب الطالبيني.

واملبسوطات أكثر من املشّجرات.. والفرق بني املشّجر واملبسوط، الفروق الظاهرة 
املشاهدة بينهام كثرية، وإّنام الفرق اخلفّي بينهام هو: أنَّ املشّجر يبتدأ فيه بالبطن األسفل، 
ثّم يرتّقى أبًا فأبًا إىل البطن األعىل، واملبسوط يبتدأ فيه بالبطن األعىل، ثّم ينحّط ابنًا فابنًا 

إىل البطن األسفل.

وخالصة ذلك أّن املشّجر يقّدم فيه البن عىل األب، واملبسوط عكسه يقّدم فيه األب 
عىل البن)1(.

طرق اإثبات الن�سب

هناك عّدة طرق لإثبات الن�سب عند الن�ّسابني

األّول: الشهرة املتامخة عن العلم يف بلده.

الثاين: أْن يرى خط علامء النسب املوثوق بأقواهلم وأفعاهلم وتّقق عندهم فإذا شهد 
بالنسب وعرف خّطه عمل به.

الثالث: أْن تقوم البّينة الشعية، وهي شهادة رجلني عدلني يعرف احلاكم الشعي 
عدالتهام، بخربة أو تزكية فحينئٍذ جيب العمل بقوهلام.

بطن  أو  شخص  يف  عدوهلم  من  النسب  بصّحة  املشهورة  القبيلة  تعرتف  أْن  الرابع: 
أّنا منهم، فيكون اعرتافهم حّجة بإحلاق القبيلة إليهم ألّن اعرتافهم ممّا يوجب النقص 

)1( األصيل/ 31 35، عمدة الطالب/ 13 14.
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عليهم، فلو كان عليهم وقف لدخلوا معهم.

اخلامس: أْن يعرتف أب بابن، فإقرار العقالء عىل أنفسهم جائز، فيلحق بأبيه، وكذا 
اعرتاف األُخوة بشخص أّنه أخوهم فإقرارهم حّجة عليهم)1(.

اأو�ساف �ساحب الن�سب

جيب أْن يكون:

تقيًا، لئاّل يرتش عىل األنساب )كام قيل عن أيب احلرب ابن املنقذي النّسابة قالوا: كان 
يرتيش عىل النسب(.

وصادقًا، لئاّل يكذب، فينفي الرصيح ويثبت اللصيق.

أو  نفى  فإذا  ليكون مهيبًا يف نفوس اخلاّصة والعاّمة،  للرذائل والفواحش،  ومتجنّبًا 
أثبت ل يعرتض عليه. 

وقوّي النفس، لئاّل يرهب من بعض أهل الشوكة فيأمره بباطل أو ينهاه عن حّق، فإن 
مل يكن قوّي النفس زّلت قدمه.

ومن صفاته املستحسنة أْن يكون جّيد اخلط، فإّن التشجري ل يليق به إّل اخلّط احلسن)2(.

م�سطلحات الن�ّسابني

التي  النسبية  تفسري بعض الصطالحات  لنا من  ُبدَّ  النسب ل  أمهّية  تناولنا  أْن  بعد 
ورد كثري منها يف بحثنا هذا والتي تشرتك يف استعامهلا بني املشّجر واملبسوط، وقد جيهل 

)1( منية الراغبني/ 18 19، عمدة الطالب/ 16، األصيل/ 42.
)2( عمدة الطالب/ 16، األصيل/ 43.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء األول(

38

معانيها كثري من القّراء غري املعنيني با والتي اصطلح عليها النّسابون عرفًا.

فقد تناولت تفسريها وفقًا ملا جاء يف بعض املصادر ذات الشأن يف هذا الباب.

العلامء  سائر  أو  األنساب  علامء  مشايخ  عند  نسبه  الثابت  وهو  النسب:  صحيح   -
املشهورين بالتقوى والورع واألمانة فكان ثابتًا باإلمجاع.

- مشهور النسب: هو الذي اشتهر بالسيادة ومل يعرف نسبه وليس إىل معرفته سبيل.

- مقبـول النسـب: هـو الذي ثبت نسـبه عند بعض النّسـابني، وأنكـره اآلخر ولكْن 
أقـام صاحبـه البّينـة الشعية، فصـار مقبولً من جهة شـهادة عدلني، فـإذًا ل يلتفت إىل 
خـط نّسـابة مل يكـن منصوصًا عليه من مشـايخ النّسـابني، وهـا هنا مل حيصـل التعارض 
ول التسـاوي ألّن اإلمجـاع املّتفق عند النّسـابني ل خيدشـه قول واحد، وهو ل يسـاوي 

صحيح النسـب يف العتبار.

القبيلة رّصحت  وتلك  منهم،  يكن  ومل  قبيلة  إىل  اّدعى  الذي  هو  النسب:  مردود   -
ببطالن دعواه ومنعته عن اللتحاق با، فيقال مردود النسب.

- يف صح: معناه يمكن أن يكون كذلك، فإْن أقام البّينة عىل ما يّدعيه كان صحيحًا. 

لقد ذهب النّسابون يف تفسري هذا املصطلح إىل مذاهب.

فمن معانيه: إذا مل يعرفوا الرجل أّنه معقب أم ل؟ كتبوا تته )يف صح(.

ومنها: أّنه إذا كتبت يف عرض السم، فال خيلو: إّما أن تكون قبله، أو بعده، أو فوقه.

فاألّول يدلُّ عىل أنَّ الشّك يف اّتصال ولده به.

والثاين عىل أّن الشّك يف اّتصاله به.
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والثالث لدفع وهم النكران إذا كان األب باسم ابنه.

وقد جيعلون عوضًا عن )صح( باحلمرة دائرة صورهتا )ه(.

وقد يعرّبون عّمن مل يتحّققوا اّتصاله بقوهلم: )هو يف صح(.

عىل  نّصوا  ول  عقبًا،  له  ذكروا  ول  ذياًل،  لرجل  املّتفقون  املشايخ  يذكر  مل  إذا  وكذا 
انقراضه، قالوا: )هو يف صح( وقد خيّففونه فيكتبون )صح(.

إّما  املصطلح:  بذا  املعقب  النسب  أّن  عىل  يدّل  خفيٌّ  طعٌن  بأّنه  فرّسه  من  ومنهم: 
مستعار، وإّما موقوف، وإّما مستلحق، وإّما فيه نظٌر.

إّل  النسب  أْن يصّحح، ول حيكم بصّحة  األمر موقوفًا جيب  يكون  ويف مجيع ذلك 
بإقامة البّينة الشعية، وذهب إىل هذا النّسابة أبو احلسن البيهقي يف اللباب.

ومنهم: من فرّسه بأّنه مصطلح ُيكتب ملن يظهر يف نسبه غمٌز، وكان اّتصاله بشهادة 
الشهود، ومل توجد له يف املبسوطات واملشّجرات دللة عليه فيشري الناسب إليه بقوله: 

هو عندي )يف صح(.

وعّلـل بـام نقله عـن الشيـف ابن األفطـس النّسـابة، والـذي فـرّسه بأّنـه كناية عن 
النقطـاع الـكّل وعـدم الثبوت، مسـتدّلني بأّن )يف( حـرف و)صح( فعـل، واحلرف ل 

الفعل. عـىل  يدخل 

بأّنه متّحٌل ل يصّح، والقول به خطأ، ألّن ما يمكن ثبوته ل  وقد رّده من تأّخر عنه 
يدفع، ويقال إِّنه دليل عىل عدم الثبوت.

صح عن فالن: فهي إشارة إىل ثبوت نسبه عند ذلك، ومل يثبت عند غريه من النّساب.
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وحده: إشارة إىل أّن أباه مل يلد سواه.

يف نسب القطع: هو الذي انقطع نسبه عن الّتصال، وإْن كان من قبل مشهورًا، كام إذا 
كان يف صقع بعيد ومل يرد له خرب ول يعرف له عند النّسابني أثر، ويتعرّس تقيق حاهلم.

أظنّه كذا: ذلك إذا ترّدد النّساب يف أمر ثّم ترّجح عند أحد الطرفني.

ينظر حاله: هو الذي يشّك النّسابون يف اّتصاله بسلسلة النسب.

فيه نظر: هو الذي مل يّتفق النّسابون عىل اّتصاله، وينبغي الرتّوي يف نسبه وعدم اجلزم 
يف إثباته حّتى تظهر له بّينة قطعية يف اّتصاله، وذلك فيام لو شّك يف اّتصاله وعالمته ) ف( 

فإذا وجد عىل السم ) ف( فهي إشارة إىل أّن فيه نظرًا.

أعلمه فالن النّسابة: هو الذي توّقف ذلك النّسابة يف إثباته ومل جيزم بصّحة اّتصاله 
فجعل عىل اسمه عالمة.

منها  لكلٍّ  إشارات  األسامء  بعض  يكتبون عىل  النّسابني  أّن  هو  هنا  بالعالمة  واملراد 
معنى خاصٌّ وتلك اإلشارات هي:

ُيسأل عنه أو َنسأل عنه: إشارة تكتب عىل السم تفيد معنى الرتّدد وأّنه مل يثبت عىل 
. الوجه امَلْريِضّ

بـ )... ـن، بـ(.. ـن، إشارة تكتب يف اّتصال السم بمن قبله وتفيد معنى الشّك أو 
الواصل بني  التشجري اخلّط  النّسابون يف  نّقط  باحلمرة، ورّبام  الثبوت، وقد تكتب  عدم 

الباء )بـ( وبني النون )ـن( ومل خيّطوه مّتصاًل إشعارًا منهم بآفة يف الّتصال.

غ. صـ: إشارة تكتب عىل السم تفيد الغمز يف صاحبه، وهو أعّم من الغمز يف النسب 
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أو يف األفعال، والغمز أهون من الطعن.

فإذا رأى القارئ يف كتاب نسٍب ما )أعلمه فالن النّسابة( أو )عليه عالمة( فإىل هذه 
الرموز يشريون.

مطعون: هو الذي طعن النّسابون فيه، فإذا اختلفوا فيه مل يقطع خط اّتصاله يف املشّجر، 
بل يذكر ما قيل فيه من الطعن وغريه، ويؤّيد النّسابة الراجح لديه يف ذلك، فإذا مل خيتلفوا 

فيه قطع خّطه.

وللقطع مراتب متفاوتة ولعلامء النسب بيان واٍف يف تصوير ما يكتب يف كلِّ مرتبة، 
وقد تعّرضت كتب علم النسب املفّصلة)1( لذلك.

ق: إشارة إىل أّن نسبه حيتاج إىل تقيق.

صّححه  من  منهم  نسبه:  صّحة  يف  اختلفوا  األنساب  علامء  أّن  بمعنى  خالف:  فيه 
وأثبته، ومنهم من نفاه.

يف عقبه خالف: مرادهم أّن عقبه خمتلف يف بقائهم.

مهول: أي غري معلوم النسب.

درج: إشارة إىل أن ل عقب له، وقد خيّففون ذلك فيكتبون )رج(.

وقـال احلسـن القّطان: يعني مـات صغريًا قبـل أْن يبلغ مبلغ الرجال، وهو املشـهور 
املتأّخرين. عند 

منقـرض: بمعنـى أعقب ثـّم انقـرض بموهتم، فعالمتـه )ض( فهي إشـارة إىل ذلك 
أو )ق ض(.

)1( راجع كتاب عمدة الطالب/ 373، لباب األنساب 2/ 718 721.
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ميناث: معناه ليس له من العقب سوى إِناث، وقد يكتبون رمزًا )ث(.

مقّل: أي له بقية قليلة.

مكثر: إشارة إىل من كانت له بقية كثرية، وذّيلوا وطال ذيلهم.

معقب: هو الذي صّح عقبه، وأقوى منه دللة يف انحصار العقب قوهلم: العقب من 
يكون عقب  أْن  بجواز  فيه  بمنحرص  ليس  فإّنه  فالن  من  أعقب  قوهلم:  فالن، بخالف 

لألب من غريه.

وقد يستعمل )أولد( مكان أعقب ومها بمعنى واحد.

مذيل: هو الذي طال عقبه وتسلسل نسله.

مقّل: هو الذي كان يف عقبه قّلة.

قعدد أو قعيد: هو الذي كان أقرب عشريته إىل اجلّد األعىل بقّلة الوسائط.

احلفيـد: هـو ولـد الولـد، أعـّم مـن أْن يكـون للذكـور أو لإلنـاث كـام أّنه أعـّم من 
واإلناث. الذكـور 

عريق: هو الذي ولد يف علويني، وكّلام زاد يف ذلك يف آبائه كان أعرق.

يتعاطـى مذهـب األحـداث: فهي إشـارة إىل أّنه كان يفعل شـيئًا مـن الفواحش أّيام 
صبـاه وحداثته.

ساقط: إذا كان يفعل القبائح ويتظاهر با كتبوا تت اسمه )ساقط( وأمثاله.

متمّتع بكذا: أي مصاب به.
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متمّتع: ومل ينسبوه إىل يشء فهي إشارة إىل أّنه رغيد العيش بام ل حيرم.

صالح: وهو الذي حيبُّ األعامل الصاحلة ويتزّهد.

نقابة الأ�سراف

قال السّيد عبد الرّزاق كّمونة احلسيني: كانت لنقابة الطالبيني أمهّية عظمى يف العامل 
اإلسالمي، ومقام ساٍم يف العصور السالفة، ومنزلة رفيعة عند املسلمني بعد اخلليفة.

الذي  عليهم  املقّدم  القوم،  عىل  كالعريف  وهو  نقباء،  واجلمع:  الرئيس،  فالنقيب: 
يتعّرف أخبارهم، وينّقب عن أحواهلم.

وقيل النقيب: الرئيس األكرب، وإّنام قيل للنقيب: )نقيب( ألّنه يعلم دخيلة أمر القوم، 
ويعرف مناقبهم، وهو الطريق إىل معرفة ُأمورهم.

قال: وهذا الباب كلُّه أصله التأثري الذي له عمق ودخول، ومن ذلك يقال: »نقبت 
احلائط« أي بلغت يف النقب آخره)1(.

قال الشيخ أبو حاتم الرازي)2(: يقال: )نقيب ونقباء( والنقباء: الكفالء واألُمناء، قال 
اهلل تعاىل: }وَبَعَْثنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا{)3( يعني: كّل رجل كان كفيالً أمينًا عىل سبط.

العقبة لألنصار، وكانوا سبعني  ليلة  قال  النبيَّ صىلَّ اهلل عليه وآله  َأّن  ويف احلديث: 

)1( موارد اإلتاف يف نقباء األشاف 1/ 3 4 عن تاج العروس 1/ 492 بترّصف.
)2( هو أبو حاتم أمحد بن محدان بن أمحد الورساين الليثي. كام ذكره احلافظ يف لسان امليزان 1/ برقم: 523 

وتويّف سنة اثنتني وعشين وثالثامئة، وهو صاحب كتاب الزينة. 
)3( سورة املائدة/ 12.
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احلوارّيني  ككفالة  قومكم،  عىل  ُكفالء  هم  نقيبًا  عرش  اثني  منكم  »أخِرجوا  رجاًل: 
لعيسى ابن مريم، وأنا كفيل عىل قومي«، قالوا: نعم.

وقال أبو عبد اهلل يف قوله تعاىل: }اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا{ قال: النقيب أيضًا من الكفيل 
األمري عىل القوم.

وقيـل: النقيـب مأخـوذ مـن قوهلـم )رجـل نقيـب ونقـاب( إذا كان فطنًا يسـتخرج 
األُمـور واألرسار.

وقال أوس بن حجر:

ــاع أخــــونــــا قــط ــ ــج ــ ــائـــبجـــــــواد ش ــغـ ــالـ نــــقــــاب حيــــــــدُث بـ

ويف احلديث: كان ابن عّباس يفطن للغائب من األُمور ويبحث عنها حّتى يستخرجها، 
ويصيب فال خيطئ. 

من  غاب  ملا  والفطن  يستخرجها،  حّتى  أنسابم  عن  الباحث  هو  للسادة  فالنقيب 
صّحة األنساب وفسادها ويبحث عنها، قال الشاعر:

قريبًا وكـــان  ــيــك  أب ــن  ع املـــــدام)1(ونــقــيــب  رساب  األجـــــواد  مــن 

فالنقيب: بفتح النون وكرس القاف وسكون الياء آخر احلروف، وبعدها باء موّحدة 
لقٌب ملن يتوىّل نقابة السادة الطالبيني أو العّباسيني أو نقابة القّواد.

فالنقيب عىل آل أيب طالب هو املتكّفل حلفظ أنسابم أْن يكون عاملًا بأنسابم بطنًا بعد 
بطن، ويلزمه حفظ شؤونم ومجع شملهم واملحافظة عىل ذوي النسب يف كلِّ قطر أو 

مرص، كي ل خيتلط بم غريهم وأْن يعمل جريدة يف أنسابم ليكون مكومًا يف صّحته.

)1( لباب األنساب 2/ 717.
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ويقـال لـه )الديـوان( أو )اجلريـدة(، وعمل ذلـك مجاعة ممّن نـال النقابة وتسـنّمها، 
منهـم الشيـف أبـو أمحد احلسـني بـن موسـى األبرش ابـن مّمـد األعرج ابن موسـى 
أيب سـبحة ابـن إبراهيـم املرتىض ابـن اإلمام الكاظـم عليه السـالم املتوّف سـنة )400( 
والـد الشيفـني الـريّض واملرتىّض، عمـل يف أّيام نقابتـه ببغداد )جريدة األنسـاب( مجع 

فيهـا أشافهـا وذكر با أنسـابم.

يقال هلا: )جريدة بغداد(.

وممّـن مجـع جرائـد شـّتى يف عـّدة بلـدان شـيُخ الـشف أبو حـرب مّمد بن مسـن 
بـن احلسـن بن عـلٍّ الدينوري احلُسـيني املتوّف سـنة )482( بغزنـة، وكان نقيبـًا ببغداد 

وسـاّمه )جرائد األنسـاب(.

وقد أّلف يف هذا مجاعٌة من النقباء ينسب كلٌّ منهم إىل بلدُه فيقال: )جريدة الرّي( أليب 
العّباس أمحد بن علٍّ األكرب البطحاين احلسيني، و)جريدة طربستان( أليب طالب حييى بن 

مّمد احلسيني.

بن  ومّمد  احلسيني،  الشجري  طالب  أيب  بن  علِّ  احلسن  أليب  أصفهان(  و)جريدة 
احلسن نقيب سمرقند الشجري احلسني.

و)جريدة طرابلس( التي يروي عنها علُّ بن زيد البيهقي، وغريها)1(.

وهناك بعض الرموز التي جيب أْن يعرفها النقيب يف األنساب)2( تطلب من مصادرها.

وذكرنا العديد منها يف مّله.

)1( موارد اإلتاف يف نقباء األشاف 1/ 4 5.
)2( لباب األنساب 2/ 718.
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اأ�سباب تاأ�سي�س نقابة الطالبيني

كّمونة:  السّيد  أوردها  كام  الطالبيني  عىل  النقابة  تأسيس  أوجبت  التي  األسباب  أّما 
هو أّنه مّلا بلغت سطوة بني العّباس يف سائر األقطار وأكثر األمصار، ونظروا إىل شؤون 
أّن ما يوجب قلق دوام ملكهم وخراب سلطانم وجود آل أيب طالب يف  الدولة رأوا 
صىلَّ  األعظم  الرسول  إىل  لقربم  النفوس  يف  التاّم  النفوذ  هلم  وجدوا  حيث  ممالكهم 
اهلل عليه وآله فأراَد آل العّباس بن عبد املّطلب أْن حُيدثوا مشكلة يعرقلون با ُخطاهم، 
أشهرهم  من  يكون  منهم  شخص  برئاسة  فيهم  النقابة  فأحدثوا  تقّدمهم  با  ويوقفون 
الفتن  ويقمع  عليهم  وحيكم  بينهم  ما  ليؤّلف  النفوس،  يف  وأقبلهم  علاًم  وأفضلهم  بيتًا 

والثورات يف داخل البالد وخارجها.

فالنقابة ل تكتسب صفتها الرسمية ما مل تصدر با إرادة من احلاكم، أو من يمّثله، 
وعندما تسنّم هذا املنصب من الطالبية َضُعَف ما يف نفوسهم من القيام بحّقهم والطلب 
بثأرهم، حّتى صار بعضهم ينافس البعض لنيل هذا املنصب، حّتى بلغ بالنقباء أْن يعهد 

إليهم خلفاء بني العّباس إمارة احلّج، وديوان املظامل، فيكون النقيب ممّثل احلاكم.

وأّول من أحدث النقابة عىل الطالبيني واستحسنها احلاكم العّبايس املستعني باهلل ابن 
املعتصم ابن الرشيد، وبقي اخللفاء بعده جيعلون أمهّية عظمى للنقيب، وبقي مستمّرًا إىل 
عهد احلكومة العثامنية، واحلكومة اإليرانية، وكانتا تافظان عىل ذلك املنصب إىل أْن بقي 
النقيب خُيتار من الدولة ول يراعى فيه يشء سوى السم. وكان يف بالد فارس يف عهد 
الصفوية يطلق عىل النقيب باسم )صدر السادات(، ويعنّي من قبل السلطان وترجع إليه 

ُأمور السادات، وتكون مجيع املوقوفات تت نظره وترّصفه.
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وذكر الطربي يف تارخيه أّول من سعى إىل تأسيس نقابة الطالبيني هو السّيد ]اجلليل[
ابن زيد  الدمعة  بن أمحد بن مّمد بن حييى بن احلسني ذي  الكويف حسني  )1( املحّدث 

الشهيد ابن اإلمام علِّ بن احلسني بن علِّ بن أيب طالب عليهم السالم، الذي ورد العراق 
من املدينة يف عام )251هـ( ودخل عىل احلاكم العّبايس املستعني باهلل ابن املعتصم ابن 
األتراك  غائلة  ويدفع  شؤونم  إدارة  يتوىّل  الطالبيني  من  رجل  بتعيني  وطالبه  الرشيد 
وهو  إّياه،  واختيارهم  الطالبيني  مشاورة  بعد  املهّمة  هلذه  العبايس  احلاكم  فعّينه  عنهم؛ 

الذي أّلف كتابًا يف أنساب الطالبيني ساّمه )الغصون يف آل ياسني(.

ثـّم تـوىّل أحفـاده نقابـة الطالبيـني يف كثـري مـن األقطـار اإلسـالمية عاّمـة والبلدان 
خاّصة. العراقيـة 

وكانـت النقابـة هـذه تنتقل من بيـت علويٍّ إىل بيـت علويٍّ آخر، حسـب الكفاءات 
العلميـة، والنفـوذ الشـخيّص، وكان للنقيـب سـجل خـاّص يـدّون فيه أسـامء العلويني 
وأحفادهـم، وفضـاًل عـاّم كان يتمّتع به النقيب مـن نفوذ وكان اآلمـر والناهي والقايض 

بـني العلويني)2(.

وذكر مّمد راغب بن ممود بن هاشم الطّباخ احللبي: ونقابة األشاف وظيفة مهّمة 
يف العامل اإلسالمي، وقد كان هلا تأثري كبري يف البيوتات الشيفة وإصالح أحواهلا وتدبري 
الذي  باملكان  الناس هلم واحرتامهم وتوقريهم ووضعهم  إىل إجالل  أّدى  ممّا  شؤونا، 

)1( وردت يف األصل )اجليل( ص6 من املوارد.
)2( املصدر السابق/ 5 6، اللباب يف شح صحاح األعقاب من آل أيب طالب 5/ 31 32، لباب األنساب 
2/ 717 قال: وأّول من سّن النقابة وعنّي نقيبًا ومقّدمًا ألولد رسول اهللّ )صىلَّ اهللّ عليه وآله( املعتضد 

باهللّ بسبب رؤيا رآها.
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يليق بشف نسبهم وكرم متدهم، فكان ذلك اقتداء الناس بم واقتفاًء ألثرهم وطاعتهم 
ونفوذ كلمتهم فيهم، وكانوا يأمترون بأوامرهم ويذعنون لرغائبهم، إىل غري ذلك ممّا يعود 

بعظيم الفائدة عىل هذا املجتمع)1(.

املعروف  الشافعي  البغدادي  املرصي  حبيب  بن  مّمد  بن  علُّ  احلسن  أبو  وذكر 
النقابة موضوعة  النقابة عىل ذوي األنساب(: وهذه  الثامن يف ولية  باملاوردي )الباب 
عىل صيانة ذوي األنساب الشيفة، عن ولية من ل يكافئهم يف النسب ول يساوهيم يف 

الشف، ليكون عليهم أحبى وأمره فيهم أمىض.

روي عـن النبـيِّ صـىلَّ اهلل عليـه وآله أّنه قـال: »اعرفوا أنسـابكم تصُلـوا أرحامكم 
فإّنـه ال قـرب ]بالرحم[)2( إذا قطعـْت وإْن كانت قريبة، وال ُبعد هبـا إذا وصلت وإْن 

بعيدة«)3(. كانت 

شاء  ومن  النقابة،  ويل  ملن  شوطًا  النبهاين  إسامعيل  بن  ويوسف  املاوردي  ذكر  ثّم 
فلرياجعها يف مصادرها)4(.

وقد كان للَحسنية واحلُسينية القدُح امُلعىّل يف هذا املضامر، ومل يعدم بقّية العلويني هذا 
الشف من املحّمديني والُعَمرّيني والعّباِسّيني.

وحيث إنَّ العّباسيني هم مدار بحثنا، فقد شاركوا أبناء عمومتهم يف الرّساء والرّضاء، 
بل كانوا يف كثري من األحيان من املتعّصبني ملذهب أهل البيت، فنهضوا مع من نض من 

)1( املصدر السابق/ 7 8 عن أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء 4/ 286.
)2( يف األصل ]الرمحة[ ص9.

)3( املصدر السابق/ 8 9 عن اآلداب السلطانية/ 82.
)4( ص9 10 من املصدر السابق، اللباب يف شح صحاح األعقاب 5/ 31 32.
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آل بيت الرسالة يف وجه الظلم والطغيان وبذلوا مهجهم رخيصًة، ونافحوا بسيوفهم، 
وعقوهلم وأقالمهم يف امليادين واألصعدة كاّفة.

فكان منهم:

النّسابون، كالعّباس بن القاسم الصويف ابن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس 
ابن أمري املؤمنني عليه السالم)1(.

واملحّدثون واملغرتبون كام قرأنا، والشهداء كام سيأيت، بل هناك من وقف بوجه من 
انشّقوا عىل اإلمامّية الثني عشية، ومنهم: إبراهيم بن مّمد بن عبد اهلل بن احلسن بن 

عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم)2(.

ومنهم من كان من أصحاب الرأي واللسن، كالقاسم بن عبد اهلل بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس)3(.

ومنهم من كان كبري القدر عظيم الشأن، موفور العلم، كامل العقل مؤّهاًل لرتقاء 
منصب النقابة، فكان ممّن ويل أمرها.

وممّا قاله عبد املؤمن البغدادي)4(: وويل نقابة الطالبية با )أي مدينة نسا(: أبو طالب 
بن  اهلل  عبيد  بن  عل  بن  احلسني  بن  مّمد  الطّيب  أيب  بن  علِّ  بن  القاسم  أيب  بن  مّمد 

العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل ]بن العّباس[)5( بن علِّ بن أيب  طالب.

)1( منية الراغبني/ 149.
)2( تاريخ الفرق الزيدية/ 247.

)3( الدّر املنثور 2/ 485، الشجرة البهية مشّجر، املجدي/ 241، الشجرة املباركة/ 201، الفخري/ 171.
)4( موارد اإلتاف 2/ 219 عن مراصد الّطالع 3/ 1369.

)5( يف األصل ]ابن العّباس بن العّباس[ واضح أّنه تكّرر سهوًا أثناء الطبع )موارد اإلتاف2/ 220(.
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أبو  )نسا(  ناقلة  من  بسمرقند  وقال:  طباطبا)1(  آل  نارص  بن  إبراهيم  السّيد  ذكره 
القاسم علُّ بن أيب الطّيب مّمد عقبه أبو طالب مّمد النقيب بنسا، وأبو الطّيب عبد اهلل، 

واملرتجم ذكره العميدي يف )املشّجر الكّشاف( له من البنني مّمد وحسني.

وقال البيهقي عند ذكر نقيب سمرقند: كان قبل ذلك مقّدم سادات سمرقند وبالد ما 
وراء النهر السّيد األجّل اإلمام األشف جالل الدنيا والدين، ملك اإلسالم واملسلمني، 
قطب اإلمامة يف العاملني، سلطان علامء الشق وسادات الصني، أبو الوّضاح وقيل: أبو 
شجاع، أشف بن مّمد بن أيب شجاع مّمد بن أمحد بن محزة بن احلسني بن ]مّمد بن 
احلسني بن[ علِّ بن عبيد اهلل بن ]احلسن بن[ عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب 

عليهام السالم)2(.

وقال العمري: وكان مّمد بن احلسني بن علٍّ نقيبًا من )فارس(، فأولد أربعة ذكور)3(.

وعنـد األعرجـي: أبو احلسـن عـّل بن حييى بـن عل بـن إبراهيم جردقة بن احلسـن 
بـن عبيـد اهلل بـن العّباس بـن علِّ بن أيب طالـب كان ببغـداد خليفة أيب عبـد اهلل الداعي 

النقابة)4(. عىل 

ابن أيب علٍّ عبيد اهلل بن أيب احلسن  أبو احلسن علُّ بن أيب طالب احلسن  السّيد  أّما 
مّمد الزاهد ابن أيب علٍّ عبيد اهلل بن أيب القاسم عّل بن أيب مّمد احلسن بن احلسني بن 

)1( موارد اإلتاف يف نقابة األشاف 2/ 220 عن منتقلة الطالبية/ 183.
)2( لباب األنساب 2/ 618، الكواكب املشقة 1/ 313.

)3( املجدي يف األنساب/ 239، املعقبون من آل أيب طالب 3/ 398، العّباس للجاليل/ 357، موسوعة 
أنساب آل البيت النبوي 2/ 162.

)4( الدّر املنثور 2/ 479، الشجرة البهّية/ 4، قال: نقيب بغداد.
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عّل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس ابن أمري املؤمنني علِّ بن أيب طالب 
فقد توىّل النقابة ببلخ)1( وقربه فيها.

اآداب النقباء

ذكر أبو احلسن البيهقي مجلة من اآلداب التي جيب أْن يّتصف با النقيب)2( وهي:

تأديب  أّدبه  جناية  منهم  َجنى  َمْن  رعّيته،  عىل  املشفق  كالوالد  النقيب  يكون  أْن   .1
الوالد ولده، وَمْن سعى منهم سعيًا مجياًل زيادة تربية الوالد احلّد من ولده.

باحلّجة  دعواه  يصّحح  ول  له،  ليس  نسبًا  يّدعي  َمْن  دعوى  عىل  يغّض  ل  أن   .2
والربهان، وينّزل َمْن له نسب مشكوك فيه منزلة التي يوجبه الشّك، ويقطع دعوى َمْن 
يّدعي نسبًا ليس له، ويمنعه من التشبيه بالسادات، وحيذر وضع العلوّي املصلح، حّتى 

يرغب مثله يف الصالح والورع.

3. أن يأمر السادات الفقراء بالكسب والشتغال بالصنائع واحلرف، حّتى ل حيتاج 
كلُّ واحد منهم إىل الُسؤال يف املساجد، وإىل كسب ل جيّوزه الشع، فإّن من امتنع من 

الكسب املشوع صار مضطّرًا إىل ارتكاب القبائح.

4. أْن ينهى الرجال عن التزويج بالعاّميات، فيزّوج العلوي بالعلوّية، حّتى ل تبقى 
بنات رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله يف البيوت: إّما يف احلالة املكروهة يف ضيق وفقر، وإِّما 

يف العوام الذين هم ليسوا هلّن بأكفاء، ونزول شفهّن إذا تزّوجّن العوام.

)1( مشاهد العرتة الطاهرة/ 56.
)2( لباب األنساب 2/ 722 723.
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5. أن ل يأمر العاّمي حّتى يؤّدب العلوي بتأديب من جيب تأديبه من العلوي، وجيمع 
شملهم، ويدفع عنهم احليف عىل وفق استطاعته.

6. أن يكون يف خدمة النقيب عاملان من علامء األنساب:

وأتقى  الحتياط،  إىل  أقرب  يكون  حّتى  بعلوي،  ليس  واآلخر  علوي،  أحدمها 
اهلل  قال  والفقيَهني،  الشاهَدين  يف  كاحلكم  السادة،  أنساب  يف  احلكم  ويكون  للشبهة، 

تعاىل: }يَحُْكمُ بِهِ َذوَا عَدٍْل مِنُْكمْ{)1(.

شهادة  وأهلية  القضاء،  ملس  يف  الشاهدين  كعدد  والنّسابة  املفتي  يكون  أْن  وجيب 
رجلني  من  النسب  وتقرير  عاملني،  رجلني  فتوى  الفقه  يف  القضاء  ملس  يف  الشاهدين 

عاملني باألنساب.

قال رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله: »الشيطان مع الواحد، وهو مع االثنني أبعد«.

خْرَى{)2(. رَ إِحْدَاهُمَا اْلُ وقال اهلل تعاىل: }َأنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا َفُتَذكِّ

ونيسابور،  وخوارزم  غزنة  نواحي  يف  رؤوسهم،  النقباء  حلق  من  البيهقي  ذكر  ثّم 
والغرض من ذلك معرفة هؤلء، حّتى ل ينسب إليهم أحد ول ينتمي إليهم مّدٍع)3(.

)1( سورة املائدة/ 95.
)2( سورة البقرة/ 282.

)3( لباب األنساب 2/ 723 727.
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أّما نسبه ألبيه وُأّمه، فقد تقّدم ذكره)1(، ومل يعقب أمري املؤمنني عليه السالم من فِْهرية 
بعد فاطمة إّل منها، ومل ترج ُأّم البنني إىل أحد قبله ول بعده)2(.

قـال معاويـة بن عـاّمر عن الُدهنـي)3(: قلـُت للصادق عليه السـالم: كيف قّسـمت 
نحلـة فـدك بعدمـا رجعـْت عليكـم؛ قـال: »َأعَطينا ولـد عبيد اهلل بـن العّبـاس الُربع، 
والباقـي لولـد فاطمـة، فأصـاب بنـي العّبـاس بـن عـيلٍّ أربعة أسـهم، احلّصـة أربعة 

نفر ورثـوا عليـًا عليه السـالم«)4(.

الكابل، ومّمد  بن ماهد  النّسابة، وعلُّ  بن حفص  اليقظان سحيم  أبو  ذكر  )قال( 
بن عمر الواقدي، وعّل بن مّمد بن سيف املدائني، وهشام بن مّمد الكلبي، والشقي 
بن  والزبري  حبيب،  بن  ومّمد  خرداذبه،  القاسم  وأبو  عدّي،  بن  واهليثم  القطامي،  بن 
بكار الزبريي، وعبد اهلل بن سليم القيني، ومّمد بن أيب حّر العدوي، ومحزة بن احلسن 
األصفهاين، وأمحد بن حييى ثعلب ومّمد بن جرير الطربي، والشيف أبو احلسني حييى 
بن احلسن بن عبيد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل بن احلسني األصغر، وأبو طاهر عيسى بن 
عبد اهلل بن مّمد بن عمر بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم، والنارص احلسن بن علِّ بن 

احلسن بن علِّ بن عمر بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

)1( راجع كتاب العّباس بن علٍّ وبنوه للمؤلف.
)2( رّس السلسلة العلوية/ 88.

)3( كذا يف ما نقله اجلاليل يف كتاب )العباس ص 103( وكذا يف املصدر املطبوع عندنا معاوية بن عامر الزيدي، 
قال: قال الزيدي.

)4( املصدر نفسه/ 89 ويف كتاب العّباس )سامته وسريته( للسّيد اجلاليل/ 103 قال: وعن معاوية بن عاّمر 
الُدْهنّي، عن الصادق عليه السالم أّنه قال: »أْعَطينا ُعَبْيد اهللّ بَن العّباس الشهيد الُرْبَع« عن )رّس السلسلة/ 

89( من طبعة النجف، لكن مل ترد كلمة )الشهيد( يف طبعة قم/ 132 فالحظ.
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كّلهم ذكروا: أّن العّباس بن عل ولد ُعبيد اهلل)1( بن العّباس، من لبابة بنت عبيد اهلل 
بن العّباس بن عبد املّطلب ومنه أعقب)2(.

وشّذ عنهم خليفة بن خّياط يف معرض حديثه عّمن قتل مع احلسني بن علٍّ عليهام 
وأبو  عبيدة  أبو  قال  قال:  السالم  عليه  املؤمنني  ألمري  زوجًا  لبابة  جعل  حيث  السالم، 
احلسن: وقتل معه العّباس األصغر، ومّمد بن علٍّ األصغر ابنا علِّ بن أيب طالب، ُأّمهام 

لبابة بنت ُعبيد اهلل بن العّباس)3(.

وهذا رأي غريب، ورّبام سقط اسم العّباس بن علٍّ سهوًا. 

قال:  السالم  املؤمنني عليه  أمري  وذكر اجلاليل عند احلديث عن األصاغر من أولد 
وذكر خليفة واملقديس: أّن ُأّمه هي )لبابة بنت ُعبيد اهلل بن العّباس(! 

العّباس األكرب، فكيف يكون  )ُلبابة( هذه هي زوجة  فإّن  قال: وهذا غلط فاحش، 
ابنها أخًا للعّباس عليه السالم)4(؟

أقول: مل يّتفق النّسابون يف عدد أبناء العّباس بن علٍّ عليهام السالم بني مقّل ومكثر، 

)1( ساّمه ابن مهنّا عبد اهللّ )عن مشّجر العّباس املستّل من الشجرة البهّية يف أنساب السادة األعرجية لعل بن 
حسن بن موسى بن عبد الكريم أبو هاشم األعرجي الكاظمي ت 1950م(.

)2( رّس السلسلة العلوية/ 89، تفة الطالب/ 135، الشجرة املباركة/ 198، ويف الصفوة املثىل/ 406 قال: 
وُأّم عبيد اهللّ بن العّباس عليه السالم )حّدة( بنت عبيد اهللّ بن العّباس بن عبد املّطلب وقيل: لبابة بنت 
عبيد اهللّ بن العّباس بن عبد املّطلب، ورّبام اشتهرت باسمني عن )القريواين يف زهر اآلداب وثمر األلباب 
1/ 132 وفيه جّدُة بنُت عبيد اهللّ بن العّباس بن عبد املّطلب عّم مّمد بن عل أيب اخللفاء(، مقتل اإلمام 

أمري املؤمنني/ 74 برقم: 117، اجلوهرة/ 59.
)3( تاريخ خليفة بن خّياط/ 145.

)4( العّباس/ 115 116 عن )تاريخ أهل البيت:/ 111، احلدائق الوردية/ 52(.
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فمنهم من اقترص عىل ولد واحد)1( ومنهم من جعلهام ولدين)2(، وهناك من أوصلهم 
إىل اخلمسة)3( والسّتة)4( والثامنية من األولد. مثلام اختلفوا يف عدد إِخوته من ُأمِّ البنني 

الكالبية حّتى بلغوا السبعة)5( عند البيهقي ويف أسامئهم اختالف.

كام مل يّتفقوا يف عدد بناته، فمنهم من نفى)6( أن تكون للعّباس بنٌت ومنهم من جعلها 
واحدة)7( ومنهم من جعلهام اثنتني)8(.

)1( ابن قتيبة يف املعارف/ 65، مجهرة أنساب العرب/ 67، رّس السلسلة العلوية/ 89 وذكر عددًا مّمن ذكروا 
العّباس بن علٍّ ولد عبيد اهللّ... ومنه أعقب..، كذلك ابن عنبة يف عمدة الطالب/ 357، الشجرة  أّن 
موسوعة   ،275 األنساب/  هتذيب   ،74 الدنيا/  أيب  لبن  املؤمنني  أمري  اإلمام  مقتل   ،198 املباركة/ 
بطل العلقمي 3/ 373، مقاتل الطالبيني/ 55، األساس ألنساب الناس/ 69، الدّر املنثور 2/ 478، 

األصيل/ 328، نسب قريش/ 43، األغصان ملشّجرات عدنان وقحطان/ 350.
)2( موسـوعة بطـل العلقمـي 3/ 368، املجـدي يف أنسـاب الطالبيـني/ 436، ناسـخ التواريـخ 2/ 432، 
هتذيـب حدائـق األلباب يف األنسـاب/ 93 94، املعقبون من آل أيب طالب 3/ 396، اجلوهرة يف نسـب 

اإلمام عـلٍّ وآله/ 59.
العلويني 4/ 318، 351  أنساب  الرجال 6/ 216، اجلريدة يف  العّباس/ 305 عن مستدركات علم   )3(
البيت  آل  أنساب  57، موسوعة   / اإلمام علٍّ نسب  اجلوهرة يف  العلويني/ 588،  أنساب  واجلريدة يف 

النبوي 2/ 156.
)4( موسوعة بطل العلقمي 3/ 368 369.

)5( لبـاب األنسـاب 1/ 337 وهـم: جعفـر األكـرب، عّبـاس األكـرب، عّبـاس األصغـر، جعفر، عثـامن، عبد 
مسلمة. اهللّ، 

)6( املصدر نفسه 3/ 368.
)7( أرسار الشهادة 2/ 393 عن صاحب حدائق اأُلنس، قالئد الذهب/ 48 وقد أسامها ابن حزم )نفيسة(، 
قال: ُأّم علٍّ والعّباس ابني عبد اهللّ بن خالد. خرج علٌّ املذكور بدمشق، ومها ابنا عبد اهللّ بن خالد بن يزيد 
بن معاوية بن أيب سفيان بن حرب بن ُأمّية، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 156، مجهرة أنساب 

العرب/ 67.
)8( العّباس للمقّرم/ 305. ومها: ) نفيسة ( و)لبابة( كام يف رفع احلجاب األقص )م( للجيالين.
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حوا بأّنا بنت  وتباينت آراؤهم أيضًا يف والد لبابة ُأّم عبيد اهلل، فقسم - وكام مّر - رَصّ
ُعبيد اهلل بن العّباس بن عبد املّطلب، بينام خالفهم الرأي آخرون فجعلوا أباها عبد اهلل بن 

العّباس بن عبد املّطلب منهم:

أبو احلسن علُّ بن مّمد بن علِّ بن مّمد العلوي العمري النّسابة قال: )وولد العّباس 
بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم، ُعبيد اهلل والفضل، ُأّمهام لبابة بنت عبد اهلل بن العّباس 

بن عبد املّطلب()1(.

ووافقه عىل ذلك السّيد جعفر األعرجي النّسابة قال يف بيان نسل علٍّ الزينبي بن عبد 
الرئيس،  )وعقبه من رجلني، ومها: مّمد  أيب طالب:  ابن  الطّيار  ابن جعفر  اجلواد  اهلل 
املّطلب، ساّمها أبوها  العّباس بن عبد  ُعبيد اهلل بن  لبابة بنت  ُأّمهام  وإسحاق األشف، 

ه لبابة بنت احلارث بن حزن اهلاللّية. عبيد اهلل بن العّباس باسم ُأمِّ

، وليس كذلك، ألنِّ لبابة  ورّبام يتوّهم أنَّ لبابة هذه بنت عبد اهلل بن العّباس ُأخت علٍّ
بنت عبد اهلل خرجت إىل العّباس ابن أمري املؤمنني، ثّم خلفه عليها بعد شهادته يوم الطّف 

ابن أخيه زيد اجلواد ابن احلسن الزكّي، زّوجه أبوها عبد اهلل با()2( وكذلك البيهقي)3(. 

أّما السّيد اجلاليل فذكر أّن كال الَرُجلني: عبد اهلل، وعبيد اهلل، ابني العّباس بن عبد 
هام )لبابة بنت احلارث( فهام اثنتان: ُلبابة بنت عبد اهلل،  املّطلب، قد سّميا بنتيهام باسم ُأمِّ

وُلبابة بنت عبيد اهلل)4(.

)1( املجدي يف األنساب/ 231.
)2( مناهل الرضب/ 62، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 156 عن )تراجم أعالم النساء/ 387(.

)3( لباب األنساب 1/ 357.
)4( العّباس/ 259.
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أّما أبو نرص البخاري، فمع أّنه ذكر مجلة من النّسابني الذين ذهبوا إىل أنَّ لبابة بنت 
ُعبيد اهلل بن العّباس بن عبد املّطلب، إلَّ أّنه خالفهم الرأي أيضًا إذ قال: )وكان لزيد بن 
احلسن بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم ابنة يقال هلا )نفيسة( ُأّمها ُلبابة بنت عبد اهلل 
بن عّباس بن عبد املّطلب، وكانت تت العّباس بن علٍّ أمري املؤمنني عليه السالم قتل 
عنها يوم الطف مع احلسني عليه السالم، فزّوجها زيد بن احلسن بن علِّ بن أيب طالب 
عليهام السالم وأخو نفيسة هذه ألُّمها عبيد اهلل بن العّباس بن علٍّ عليهام السالم )نفيسة( 

تزّوجها الوليد بن عبد امللك بن مروان وولد له منها أولد. 

وكان زيد بن احلسن يفد عىل الوليد بن عبد امللك بن مروان فيقعده عىل رسيره معه 
ويكرمه ملكان ابنته عنده، ووهب له ثالثني ألف دينار دفعة واحدة()1(. 

وذكر املحّقق: أّن )نفيسة( هذه ماتت بمرص وهلا هناك قرب يزار حّتى اليوم، وهي التي 
ت نفيسة( يعّظمون شأنا ويقسمون با)2(. يسّميها أهل مرص )السِّ

أقـول: يبـدو أّن هنـاك خلطـًا والتباسـًا بـني نفيسـة هـذه ابنـة زيـد بـن احلسـن بـن 
عـلٍّ عليهـام السـالم وبـني بنت أخيهـا نفيسـة بنت احلسـن بن زيـد بن احلسـن بن علٍّ 
عليهـام السـالم. واألخـرية املولودة بمّكـة املكّرمة يـوم األربعاء احلادي عش من شـهر 
ربيـع األّول سـنة مخـس وأربعـني ومائـة مـن اهلجـرة النبويـة)3(. هـي التـي تـزّوج با 
إسـحاق بـن جعفـر الصـادق عليـه السـالم، قال ابـن خّلـكان: السـّيدة نفيسـة ابنة أيب 

)1( رّس السلسلة العلوية/ 29.
)2( املصدر نفسه اهلامش.

بحر  السالم،  عليه  الزكي  احلسن  بن  زيد  بن  احلسن  مّمد  أيب  بنت  هي  نفيسة  قال:   84  /2 املنثور  الدّر   )3(
األنساب الكبري 2/ 282، 284، وفّيات األعيان 5/ 423، سري أعالم النبالء 4/ 143.
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مّمـد احلسـن بـن زيـد بـن احلسـن بـن عـلِّ بـن أيب طالـب، ريض اهلل عنهـم أمجعـني، 
دخلـت مـرص مع زوجها إسـحاق بـن جعفر الصـادق عليه السـالم، وقيـل بل دخلت 
مـع أبيها احلسـن... وكانت نفيسـة من النسـاء الصاحلـات التقّيات، ويـروى أّن اإلمام 
الشـافعي، مّلـا دخل مـرص حرض إليهـا، وسـمع عليها احلديـث، وكان للمرصيـني فيها 
اعتقـاٌد عظيـم، وهـو إىل اآلن باٍق كـام كان. ومّلا تويّف اإلمـام الشـافعي، ُأدخلت جنازته 
إليهـا وصّلـت عليـه يف دارهـا، وكانت ]مقيمـة[ يف موضع مشـهدها اليـوم، ومل تزل به 
إىل أْن توّفيـت يف شـهر رمضـان، سـنة ثـامٍن ومائتـني. ومّلـا ماتـت عـزم زوجهـا املؤمتن 
إسـحاق بـن جعفـر الصـادق عـىل محلهـا إىل املدينـة ليدفنهـا هنـاك، فسـأله املرصيـون 
القاهـرة ومـرص عنـد  بـني  املعـروف بـا اآلن  املوضـع  فُدفنـت يف  بقاءهـا عندهـم، 
املشـاهد.. وقربهـا معـروف بإجابـة الدعـاء عنـده)1(، وقـد أسـامها أبوهـا عـىل اسـم 
عّمتهـا نفيسـة بنـت زيـد بن احلسـن وعنـد صاحـب كتاب أهـل البيـت أّن نفيسـة ابنة 
زيـد قيـل: إّنـا خرجـت إىل إسـحاق ابـن اإلمـام جعفـر الصـادق ابـن مّمـد عليهـام 

السـالم، وهـي صاحبـة املشـهد بمرص.

ومن غريب الصدف أْن رحلت نفيسة بنت زيد إىل مرص وتوّفيت با، ومقامها بالقرب 
من السّيدة نفيسة، إذ إّنا ُدفنت بالدار التي وهبت هلا من وايل مرص أخي زوجها، عبد 

امللك بن مروان، وكانت من الصاحلات، وقد توفيت قبل وفاة بنت أخيها)2(. 

وقال السّيد اجلاليل: خرجت لبابة بنت عبد اهلل احلَرْب إىل: علِّ بن عبد اهلل بن جعفر، 
ثّم إسامعيل بن طلحة بن عبيد اهلل، فولدت له يعقوب ثّم فارقها فتزّوجها مّمد بن عبيد 

)1( وفيات األعيان 5/ 423 424.
)2( أهل البيت/ 527.
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اهلل بن العّباس....

لكن ابن عبد رّبه قال: إّنا من العقائل الاليت ُكّن عند الوليد بن عبد امللك األُموي، 
الوليد  عند  كانت  التي  بل  شنعاء(  )كذبة  القول  واعترب  هذا،  اخِلرسان  السّيد  ردَّ  وقد 

األُموي هي )نفيسُة( بنتها، كام مرَّ عن البخاري يف )رّس السلسلة(؟ 

أو أّنه خلط بني الوليد بن عتبة، وبني الوليد بن عبد امللك، ثّم قال: خرجت ُلبابة بنت 
عبيد اهلل اجلواد إىل العّباس بن علِّ بن أيب طالب: قال البخاري: كانت تت العّباس بن 
، قتل عنها يوم الطّف، فتزّوجها زيد بن احلسن بن علِّ بن أيب طالب عليه السالم  علِّ

فولدت له نفيسة بنت زيد، وأخو نفيسة ألُّمها: عبيد اهلل بن العّباس.

وقـال ابـن حبيـب: وتزّوجت لبابـة بنت عبيـد اهلل بن العّبـاس: العّباس بـن علِّ بن 
أيب طالـب، ثـّم خلـف عليها الوليـد بن عتبة بن أيب سـفيان، ثـّم زيد بن حسـن بن علِّ 

بـن أيب طالب.

ُأّمهام لبابة بنت عبد  وقال العمري: وولد العّباس عليه السالم: ُعبيد اهلل والفضل، 
اهلل بن العّباس.

أخومها ألُّمهام: القاسم بن الوليد بن عتبة، وُأختهام ألُّمهام: نفيسة بنت زيد بن حسن.

كانت  فالتي  البنتني وأولدمها،  أزواج كلٍّ من  متّيز  األُمور:  قال اجلاليل: ومن هذه 
زوجة العّباس السّقاء عليه السالم هي )لبابة بنت عبيد اهلل( وولدها ُعبيد اهلل بن العّباس، 
وقد خرجت بعد العّباس عليه السالم إىل الوليد بن عتبة فأولدها )القاسم( وتزّوجت 

بعده )زيد اجلواد ابن احلسن( ابن أمري املؤمنني عليه السالم فأولدها )نفيسة()1(.

)1( العّباس/ 259 261.
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اأّما من جعل اأولد العّبا�س ثمانية فهم

األّول: عبيد اهلل)1(، ُأّمه ُلبابة بنت ُعبيد اهلل بن العّباس بن عبداملّطلب، وأخواه ألُّمه: 
بن  زيد  بنت  ونفيسة  ُأمّية،  بن  حرب  بن  سفيان  أيب  بن  ُعتبة  بن  الوليد  بن  القاسم)2( 
احلسن)3( بن علِّ بن أيب طالب، وكان الوليد بن عتبة قد خلف)4( عىل لبابة بعد زيد بن 

احلسن فولدت القاسم املذكور.

الثاين: الفضل)5(، ُأّمه ُلبابة بنت عبيد اهلل بن العّباس بن عبداملّطلب. وُأّمها ُأّم حكيم 

 ،198 املباركة/  الشجرة   ،357  /1 األنساب  لباب   ،67 النسب/  مجهرة   ،89 العلوية/  السلسلة  رّس   )1(
العّباس بن علٍّ ولد  أّن  النّسابني  عمدة الطالب/ 357، روضة األلباب /126، وقد ذكر مموعة من 
 /2 التواريخ  ناسخ  له،  آخرين  أولد  وجود  احتامل  إىل  يشري  ذلك  كان  وإن  أعقب.  ومنه  اهللّ...  عبيد 
432، املعارف/ 96، املعقبون من آل أيب طالب 3/ 396، هتذيب حدائق األلباب/ 94، مقتل اإلمام 

أمري املؤمنني/ 74.
)2( نسب قريش/ 79، ويف ناسخ التواريخ 2/ 432 قال: وله ثالثة إِخوة من ُأّمه، ومل يعقب منهم أحد.

)3( املصدر نفسه وفيه: زيد بن احلسني. قلت: ليس للحسني الشهيد ولد اسمه زيد، بل إّن زيد بن احلسن 
السبط عليه السالم كام يف كتب النّسابني، قال الشيخ املفيد يف اإلرشاد/ 282: )زيد بن احلسن وُأختاه، 
ُأّم احلسن وُأّم احلسني ُأّمهم ُأّم بشري بنت أيب مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة اخلزرجية(، مجهرة أنساب 

العرب 1/ 133 اهلامش، املجدي يف أنساب الطالبيني/ 436، معامل أنساب الطالبيني/ 77.
)4( العّباس للمقّرم/ 308، املجدي/ 231، الشجرة البهّية )مشّجر(.

)5( املجدي/ 436، ناسخ التواريخ 2/ 432 وذكر أّن الفضل وعبيد اهللّ ورثا العّباس بعد استشهاده ولكنَّ 
 74 املؤمنني/  أمري  اإلمام  مقتل   ،396  /3 طالب  أيب  آل  من  املعقبون  اهللّ،  عبيد  فورثه  مات  الفضل 
السّيد  النّسابة  للمؤّرخ  النبوي  البيت  آل  أنساب  العّباس سامته وسريته/ 337 عن )موسوعة  اهلامش، 
اهلامش،  الشهادة 2/ 393  الرفاعي احلسيني(، أرسار  الصّيادي  السعود سلطان  أيب  القادر  فتحي عبد 
العّباس   ،26 للقريش/  العّباس   ،)318  /4 العلويني  أنساب  يف  )اجلريدة  عن   305 للمقّرم/  العّباس 
للرايض/ 24، موسوعة بطل العلقمي 3/ 373 قال: )وقد سمعت الرباقي يذكر عن العميدي يف بحر 
األنساب أّن للفضل وعبد اهللّ عقبًا(. وذكرت لك أّن النسخة املطبوعة من بحر األنساب مل تذكر ذلك، 
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جويرية بنت خالد بن قرظ الكنانية)1(.

الثالث: احلسن)2(، ُأّمه ُلبابة بنت عبيد اهلل وقيل ُأّمه ُأّم ولد.

فلذلك ل ُأرّتب هلذا القول أثرًا ول أعبأ به، ويف معرض حديثه عن ُكنى العباس عليه السالم قال السّيد 
اجلاليل: أبو الفضل: ُكنّي عليه السالم بابنه الفضل. أشهر كناه ثّم عّدد من ذكره إىل أْن قال: وقد ُيستدّل 
بذه الكنية عىل وجود ولد للعّباس عليه السالم باسم )الفضل( كام أثبته له بعض كبار النّسابني. ونفى 
يسّمى  الغالبة فكلُّ من  الكنى  الكنية من  وأّن هذه  )الفضل(  باسم  السالم  له عليه  بعضهم وجود ولد 
بالعّباس يكنّى )بالفضل( وإْن مل يكن له ولد مسّمى بالفضل، ولكنَّ هذا ل يمنع من وجود ولد له بذا 
السم، كام أثبته العمرّي النّسابة من دون نقل خالف أو خمالف.. )العّباس سامته وسريته / 105 106(، 

موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 156.
)1( العّباس للمقّرم/ 305.

)2( أرسار الشهادة 2/ 393 اهلامش عن الفتوين يف )حديقة النسب( وابن قتيبة يف )املعارف(، املقّرم: العّباس/ 
/ 57(، نسب قريش/ 79، العّباس/ 124، موسوعة بطل العلقمي  305 عن )اجلوهرة يف نسب اإلمام علٍّ
3/ 373 عن ابن قتيبة ووافقه بعض أهل الطبقات من احلنفية كام يف الفوائد البهّية يف تراجم احلنفية/ 155 
حيث جاء: )مّمد بن أمحد بن محزة بن احلسني بن علِّ بن عبد اهللّ بن احلسن بن علِّ بن عبد اهللّ بن احلسن بن 
العّباس بن علِّ بن أيب طالب املشتهر بالسّيد أيب الشجاع كان يف عرص ركن اإلسالم عّل بن احلسني السغدي 
بسمرقند وكان اإلمام أبو احلسن املاتريدي معارصًا هلام وكان املعترب يف زمانم يف الفتاوى أْن جيتمع خّطهم 
عليه(، انتهى. قال املظّفر: )ومن املحتمل بل املتيّقن سقوط ُعبيد اهللّ بن العّباس( وقد ذكره عىل الصواب 
مّمد بن مّمد املعروف بابن الوفاء القريش يف اجلواهر املضّية يف طبقات احلنفية 2/ 10. ولفظه: مّمد بن 
أمحد بن محزة بن احلسني بن القاسم بن محزة بن احلسن بن علِّ بن عبيد اهللّ ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس 
بن علِّ بن أيب طالب العلوي أبو شجاع، تفّقه عليه ولده مّمد بن مّمد بن أمحد... وبذلك نفى الشيخ املظّفر 
أْن يكون للحسن بن العّباس عقب )موسوعة بطل العلقمي 3/ 406 407(. أّما الشيخ الفتوين العامل فقد 
ذكر عقبه كام يل: احلسن بن العّباس، كذا احلسن، نسله محزة، نسله القاسم، نسله عّل، نسله مّمد، نسله 
مّمد، نسله عّل، نسله مّمد، نسله محزة، نسله مهدي، نسله سعد، نسله عّل، نسله عبد اهللّ، وله نسالن: حييى 
بن عبد اهللّ، نسله عّل، نسله حييى، نسله عّل، نسله يعقوب، ومحزة بن عبد اهللّ نسله حسني، نسله مّمد، وله 
نسالن: طاهر نسلته خاندان خاتون، ومحزة بن مّمد وله نسالن: حسن بن محزة نسله شهاب الدين، نسله 
حييى، وشمس الدين بن محزة نسله حسن، نسله شمس الدين. )هتذيب حدائق األلباب/ 93 94(. أّما ابن 
قتيبة الدينوري فإّنه قال: فولد العّباس ُعبيد اهللّ ُأّمه لبابة بنت ُعبيد اهللّ بن عّباس وحسنًا ألُّم ولد وله عقب. 

)املعارف/ 96(، موسوعة أنساب آل البيت النبويِّ 2/ 156.
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الرابع: القاسم)1(، ُأّمه ُأّم ولد، وقيل إّنه قتل بني يدي احلسني عليه السالم.

اخلامس: مّمد)2(، ُأّمه لبابة)3( بنت عبيد اهلل بن العّباس بن عبداملّطلب.

السادس: عبد اهلل)4(، مل يذكر اسم ُأّمه، قيل كان ضمن شهداء الطف وقيل ُأخذ مع 
السبايا أسريًا.

السابع: احلسني)5(، مل يذكر اسم ُأّمه.

)1( أرسار الشهادة 2/ 393 اهلامش عن اإلسفراييني يف نور العني يف مشهد احلسني، قال: )إّنه قتل بني يدي 
احلسني عليه السالم( العّباس/ 138، 139، 305 عن بحار األنوار 98/ 330، قمر بني هاشم/ 33. 
وقال الشيخ األُردوبادّي: ومن ُكناه ]العّباس[ سالم اهللّ عليه: )أبو القاسم( مل أجد من رّصح به غري أّن 
يف زيارة جابر بن عبد اهللّ األنصاري رضوان اهللّ عليه له يوم األربعني املروية يف )مصباح الزائر( قوله: 
)السالم عليك يا أبا القاسم...(. والظاهر أيضًا باعتبار ولد له يسّمى )قاساًم(... وقال: وكّل اعتامدي يف 
املقام بذه الزيارة، للعلم بأّنا ليست كنيًة لسمه، ول من ُكناه املعروفة )العّباس سامته وسريته / 106 
107 عن )فصول من حياة أيب الفضل عليه السالم/ 107(. وقد ترّدد السّيد اجلاليل يف كون القاسم ولدًا 
للعّباس أم أّنه ولد للوليد بن عتبة بن أيب سفيان بن حرب بن ُأمّية الذي خلف عىل لبابة بنت عبيد اهللّ بن 
العّباس بعد استشهاد زوجها العّباس بن علٍّ )عليهام السالم( كام احتمل التصحيف يف نّص املنقول من 
الزيارة، يف هذه )الكنية(! كام احتمل أن تكون هذه الُكنية مرجتلًة، أي موضوعة ارجتالً وبال مناسبة أو 

سبب )العّباس سامته وسريته/ 107( عن )نسب قريش 1/ 132(.
العلويني/  أنساب  )اجلريدة يف  العّباس/ 305 عن  العّباس،  أيب طالب 4/ 1016، مشّجر  آل  مناقب   )2(
588(، أهل البيت/ 492 وعّده من شهداء الطف، موسوعة بطل العلقمي 3/ 368، 371، 372 عن 
مّمد بن شهر آشوب يف املناقب واملجليس يف بحار األنوار والدربندي يف أرسار الشهادة وماّل عبد اهللّ 
الشافعي والنّسابة صاحب مطلوب كّل طالب، والقائني يف  العوامل وأبو إسحاق اإلسفرائيني  يف مقتل 

الكربيت األمحر.
العّباس  بن  مّمد  العّباس،  بن  اهللّ  عبيد  العّباس،  بن  )احلسن  قال:   368  /3 العلقمي  بطل  موسوعة   )3(

استشهدوا بكربالء ُأّمهم مجيعًا ُأّم الفضل الصغرى لبابة بنت عبيد اهللّ بن العّباس بن عبد املّطلب(.
)4( املصدر نفسه السابق 3/ 368 369 عن بعض كتب األنساب املخطوطة ورياض اجلنان/ 368، أهل 

البيت/ 492.
)5( موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 156.
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الثامن: محزة)1(، مل يذكر اسم ُأّمه.
واّتفق املتخّصصون يف النسب عىل أّن عقب العّباس ابن أمري املؤمنني يف ولده عبيد 
اهلل)2(، وزاد الشيخ الفتوين العقب للحسن)3( بن العّباس، ونّص عليه ابن قتيبة وحكاه 
الرباقي عن حدائق األلباب. وأّيده السّيد فتحي عبد القادر)4( وعنده أعقب من رجلني 

مها: محزة، والعّباس، ونفى ذلك الشيخ املظّفر)5(.
وكان عبيد اهلل طفاًل عند استشهاد أبيه العّباس، بقي عند ُأّمه باملدينة، ومّلا طرق املدينة 
كتفها،  عىل  اهلل  عبيد  تمل  وكانت  السالم  عليه  احلسني  باستشهاد  املمّض  اخلرب  ذلك 
سقط عنها ملا اعرتاها من سامع ذلك اخلرب، وعندما كانت متيض إىل البقيع تندب أولدها، 
أشجى ندبة وتبكيهم أوجع بكاء وأحزنه، كانت تمله عىل كتفها، فتتصّدع لسامع ذلك 

أفئدة األعداء الغالظ.
قال املجليس يف بحاره حكاه عنه صاحب رياض األحزان / 99: )وأّما دار العّباس 

بن علٍّ عليهام السالم وإخوته فلم يكن با منهم أحد رجع إليها()6(. 
وقـال املجلـيس أيضًا: قـال الزبري بن بـكار: )كان للعّباس ولد اسـمه عبيـد اهلل كان 

مـن العلامء()7(.

)1( املصدر نفسه.
)2( املعقبني /102، هتذيب األنساب/275، املجدي /230، األصيل/ 328، تفة الطالب/ 135.

)3( العّباس/ 308.
)4( موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 156.

القائلني بعقب احلسن بن العّباس فيام سبق  )5( موسوعة بطل العلقمي 3/ 373، 406، 407 وقد ذكرنا 
وكّذبه املظّفر.

)6( املصدر نفسه 3/ 370 بترّصف.
)7( املصدر نفسه 3/ 369 عن بحار األنوار 9/ 700.
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وعن ثابت بن أيب صفية قال: نظر سّيد العابدين علُّ بن احلسني عليه السالم إىل عبيد 
اهلل بن عّباس بن علِّ بن أيب طالب فاستعرب، ثّم قال: ما من يوم أشّد عىل رسول اهلل صىلَّ 
اهلل عليه وآله من يوم ُأحد، قتل فيه عّمه محزة بن عبد املّطلب، أسد اهلل وأسد رسوله، 

وبعده يوم مؤتة، قتل فيه ابن عّمه جعفر بن أيب طالب.
ثالثون  عليه  ازدلف  السالم،  عليه  احلسني  كيوم  يوم  »وال  السالم:  عليه  قال  ثّم 
ألف رجٍل يزعمون أّنم من هذه األُّمة، كلٌّ يتقّرب إىل اهلل عزَّ وجلَّ بدمه، وهو باهلل 

يذّكرهم فال يّتعظون، حّتى قتلوه بغيًا وظلاًم وعدوانًا«.
بنفسه حّتى  أخاه  وأبىل وفدى  آثر  فلقد  العّباس،  اهلل  »رحم  السالم:  عليه  قال  ثّم 
ُقطعت يداه، فأبدله اهلل عّز وجّل هبام جناحني يطري هبام مع املالئكة يف اجلنّة كام جعل 
جلعفر بن أيب طالب، وإّن للعّباس عند اهلل تبارك وتعاىل منزلة يغبطه هبا مجيع الشهداء 

يوم القيامة«)1(.
موصوفًا  العلامء  كبار  من  العّباس  بني  أّيام  باملدينة  األمري  مّمد  أبو  اهلل  عبيد  وكان 
باجلامل والكامل واملروءة، ورعًا دّينًا شجاعًا، ومات وله مخس ومخسون سنة)2(، وتزّوج 

: عبيد اهلل بن العّباس أربع عقائل كرام هنَّ
)4( بنت عل بن 

رقّية)3( بنت احلسن بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم، وُأّم علٍّ

)1( ناسخ التواريخ 4/ 295، اخلصال/ 77.
)2( املجدي/ 231، العّباس للمقّرم/ 308 قال: مات سنة 155هـ وهذا يعني أّنه جاوز التسعني عامًا وهذا 

خالف ملا ذكره العمري يف املجدي /231، الشجرة املباركة/ 198.
بنت  رقّية  إىل  ينسب  قرب  الغري  الطاهرة/ 147: )ويف  العرتة  كّمونة يف مشاهد  الرّزاق  عبد  السّيد  قال   )3(
احلسن بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم، زوجة عبيد اهللّ بن العّباس بن عل(، قال السّيد جعفر بحر 

العلوم يف تفة العامل 1/ 296: )ويف النجف يف مّلة الرباق رضيح من خشب ينسب إليها(.
)4( ذكر الفخر الرازي يف كتابه )الشجرة املباركة/ 88( بنات زين العابدين، تقيق: السّيد مهدي الرجائي 

وإشاف: السّيد ممود املرعيش، فلم تكن بينهّن )ُأّم عل( زوجة عبيد اهللّ بن العّباس.
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: مل تلد له، وُأّم أبيها بنت عبد اهلل بن معبد بن العّباس بن عبد املّطلب،  احلسني بن علٍّ
وابنة املسّور بن خمرمة الزبريي)1(.

وحاز ُعبيد اهلل بن العّباس مواريث أبيه وأعاممه، ونازعه يف ذلك عّمه ُعَمر بن علٍّ 
فصولح عىل يشء ريض به)2(.

واعتمدنا املجدي يف األنساب للعمري، عىل األغلب أساسًا يف بحث أبناء ُعبيد اهلل 
بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم، إضافة إىل املصادر األُخرى ذات األمهّية 

يف هذا الشأن.

اهلل،  عبد  جعفر  أبا  السالم  عليهام  طالب  أيب  بن  علِّ  بن  العّباس  بن  اهلل  عبيد  فولد 
ونفيسة، وُأّمهام: ُأّم أبيها بنت عبد اهلل بن َمعَبد بن العّباس بن عبداملطلب)3(، واحلسن)4( 

ه ُأمُّ ولد، وفيه الَعِقُب، والثروة)5(. بن عبيد اهلل، ُأمُّ

وُأمُّ احلسن بن عبيد اهلل، ُأّم ولد)6(، وروى احلديث، ويكنّى أبا مّمد األصغر األمري 

)1( رّس السلسلة العلوية/ 89 90.
)2( معامل أنساب الطالبيني/ 257، مقاتل الطالبيني/ 55، نفس املهموم/ 303، ناسخ التواريخ 2/ 432 
ويرى صاحب الكتاب مريزا مّمد تقي سپهر إشكالً يف هذه املنازعة كون عمر بن علٍّ شقيق العّباس 

األصغر وأخا العّباس األكرب ألبيه فكيف يمكن أن ينازع عبيد اهللّ بن العّباس يف املرياث؟
)3( املعقبون /102، نسب قريش/ 79، لباب األنساب 1/ 357، الشجرة املباركة /198،هتذيب حدائق 

األلباب/ 94. وفيه علٌّ نسله أمحد بدلً من عبد اهللّ.
)4( هتذيب األنساب / 275، املجدي/ 231، نسب قريش/ 79، لباب األنساب 1/ 357، ويف رّس السلسلة 

العلوية/ 90: )ُأّم أبيها بنت عبد اهللّ بن معبد هي ُأّم عبد اهللّ واحلسن ابنا عبيد اهللّ(.
)5( معامل أنساب الطالبيني/ 257.

)6( املعقبون /102
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بينبع، ثّم صار ملك امللوك بمّكة واملدينة ومجيع نواحي احلجاز)1(.

وأضـاف مّمـد بن يعقـوب الكليني: إسـامعيل)2( بن عبيـد اهلل بن العّبـاس بن علِّ 
بـن أيب طالب.

وكانت نفيسة بنت عبيد اهلل بن العّباس عند عبد اهلل بن خالد بن يزيد)3( بن معاوية 
له: عليًا، وعّباسًا، خرج علٌّ بدمشق وغلب عليها،  بن أيب سفيان بن حرب، فولدت 

واملأمون بخراسان.

فأّما عبد اهلل، فأولد، أربعة، عليًا)4( والعّباس وجعفرًا وإبراهيم، مل يعقب منهم سوى 
علِّ بن عبد اهلل بن عبيد اهلل، فإّنه أولد ثالثة، احلسني ومّمدًا واحلسن)5(، مل يعقب منهم 
ُأمُّ  والعّباس،  اهلل  وعبد  وإبراهيم  ومّمدًا  عليًا  مخسة:  أعقب  فإّنه   ، علٍّ بن  احلسن  غري 
بعضهم)6( عبدة بنت حييى بن احلسني بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن أيب طالب عليهم 

السالم، وانقرض عبد اهلل بن عبيد اهلل بن العّباس السّقاء)7(.

عّل  احلسني،  بن  علِّ  ومن  أمحد،  احلسني،  بن  مّمد  من  والعقب  البيهقي:  وقال 

)1( الشجرة املباركة/ 198، املعقبون من آل أيب طالب 3/ 396 وفيه: احلسن األكرب.
)2( املحّدثون من آل أيب طالب 3/ 418 419 عن ُأصول الكايف 1/ 355 356 ح15 وذكر له موسى بن 
مّمد بن إسامعيل بن عبيد اهللّ بن العّباس بن علٍّ وساق حديثه برقم: 2368، ُأصول الكايف كتاب احلّجة 

1/ 210 ح15.
)3( نسب قريش وفيه )زيد( صّححه املعّلق/ 79.

)4( املعقبون/102، املعقبون من آل أيب طالب 3/ 396 وفيه: عل الشاعر بمرص، ُأّمه ُأّم مجيل بنت العّباس 
بن عبد اهللّ بن معبد بن العّباس بن عبد املّطلب، وله عقب.

)5( أّمهم أّم ولد، املعقبون /102،لباب األنساب619/2.
، عبدة بنت حييى بن احلسني، لباب األنساب619/2. )6( أّم عبد اهللّ بن احلسن بن علٍّ

)7( املجدي يف أنساب الطالبيني/ 231.
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واحلسن، ومن إبراهيم، عل أبو اليمن إبراهيم)1(.

أّمـا احلسـن بـن عبيـد اهلل بـن العّبـاس بن عـلِّ بـن أيب طالب فأعقـب: العّبـاس أبا 
الفضـل)2( بـن احلسـن)3(، كان يف صحابة هـارون)4(، ومّمـدًا، ل بقّية لـه، وُأّمهام: ُأّم 
ولـد، وعبيـد اهلل الثـاين)5( أبـا احلسـن)6(، والفضل أبا جعفـر)7(، ومحزة ابني احلسـن، 
ُأّمهـم: ُأّم احلـارث بنـت الفضل بـن عّباس بـن ربيعة بن احلـارث بن عبـد املّطلب)8(، 
وعليـًا، وإبراهيـم جردقـة، ألُّم ولـد، وأضـاف العمـري عبـد اهلل)9( وهـذا تصحيـف 

عبيـد اهلل، وزاد األصفهـاين احلسـني)10(، وأضـاف الفتوين إسـامعيل)11(.

)1( لباب األنساب 619/2.

)2( هتذيب األنساب /275.
)3( األصيل/ 329.

)4( نسب قريش/ 79.
)5( األصيل/ 329، املعقبون 3/ 397.

)6( هتذيب األنساب /275.
)7( روضة األلباب /126.

)8( املعقبون /103.
)9( املجدي يف أنساب الطالبيني/ 231، املعقبون 3/ 397، ويف الراغب يف تشجري عمدة الطالب لبن عنبة 
الفضل وإبراهيم جردقة، ومحزة  السّيد عل أيب سعيدة املوسوي/ 393 جعلهم مخسة:  تشجري وتعليق 
األكرب والعّباس الفصيح وعبيد اهللّ، موسوعة بطل العلقمي 3/ 373 374 وهذا ما عليه أغلب من ذكر 

. عقب العّباس بن علٍّ

)10( مقاتل الطالبيني/ 8.
)11( هتذيب حدائق األلباب يف األنساب/ 94، قال: له مخسة أنسال: عايل النسب، وآسية، وأبو غالب، وعّل 

قوام الدين، ونظام الدين.
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قرية  يف  العراق  يف  مرقده  سنة)1(،  وسّتني  سبع  ابن  وهو  اهلل  عبيد  بن  احلسن  تويّف 
املزيدية إحدى قرى احلّلة الفيحاء اجلنوبية عند قبائل البو سلطان، وهو اليوم بارز مشّيد 

اجلدران يقصده الزائرون وطاّلب احلوائج يف التوّسل إىل اهلل تعاىل)2(.

اأولد احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب عليهما ال�سالم

أّما عيلُّ بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، ويلّقب )حشايا()3(، أعقب أربعة: مّمدًا 
الزاكي واحلسن وأمحد وأمحد الصغري)4( فولد الزاكي عليًا وأمحد انقرضوا.

قال أبو نرص البخاري: وولد علُّ بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس: علَّ بن علِّ بن 
احلسن وكان له باليمن ألف موىل عتاقة، وقع من فرسه فشّلت يده، قال: وانقطع نسله 
، درج، ومن انتسب إليه من  ول عقب له اليوم، وكان له ابن يعرف بالزاكي مّمد بن علٍّ

.)5( اليمنية وغريه فهو َدِعيٌّ

وأّما الفضل ]أبو جفنة[)6( ابن احلسن بن عبيد اهلل، وكان لسنًا فصيحًا شديد الدين 

)1( رّس السلسلة العلوية/ 90، املعقبون 3/ 397.
البيت/ 91، الصفوة املثىل/ 88، 97 عن  البهية يف تاريخ املدحتية/ 62، 64 عن مزارات أهل  )2( الدرر 

مموعة من املصادر َمَع أّن معظمها مل يذكر املرقد الشيف!
)3( املجدي يف األنساب/ 232، املعقبون 3/ 397.

)4( املصدر نفسه.
)5( رّس السلسلة العلوية/ 92.

)6( الشجرة املباركة/ 199، ويف الفخري يف أنساب الطالبيني/ 169 قال: )وأبو حنفنة الفضل بالعراق(. وأعتقد 
جفنة أصوب مجعها َجفن وِجفان وَجَفنَات: وهي القصعة الكبرية. ممّا يوحي بأّنه كان كرياًم. )انظر املنجد يف 

اللغة واألعالم/ 94(، وسّمي صندوق ألّنه شديد العدل عظيم القدر )لباب األنساب 1/ 275(.
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عند  متشاًم  وكان  اهلاشمية،  ابن  له  يقال  هاشم  بني  سادات  أحد  الشجاعة)1(،  عظيم 
احلكام، ولد تسعة: فاطمة والعّباس األكرب ومّمدًا والعّباس األصغر وسليامن وعبد اهلل 

وأمحد وجعفرًا وعليًا)2(.

له  اسمه فضل  واحد  ولد  العجم عن  تويّف يف عراق  فقد  الفضل)3(،  بن  أّما جعفر 
عقب)4( والباقون مل يعقب منهم سوى رجلني، العّباس األكرب بينبع ومّمد، وكذا قال 

ابن عنبة)5( ويعرف عقب الفضل بـ )بني صندوق()6(.

وأّمـا مّمـد)7( بـن الفضـل بن احلسـن بن عبيـد اهلل بـن العّبـاس فأعقب مـن ولده 
أيب مّمـد عبـد اهلل بربوجـرد ابـن أيب العّبـاس الفضـل بـن مّمد بـن الفضـل)8(، وكان 

احلسن  بن  الفضل  ابن  األصغر  العّباس  )وأّما  قال:   155 املصان/  الثبت  ويف   ،357 الطالب/  عمدة   )1(
فأعقب من عبد اهللّ بينبع وعبد اهللّ بالرملة أيضًا(، وجاء يف األصيل لبن الطقطقي/ 330: )وأّما الفضل 
بن احلسن بن عبيد اهللّ، فهو أحد شعراء بني هاشم وفصحائهم، وانتهى عقبه إىل: الفضل بقم وطربستان 

ابن مّمد بن الفضل(.
)2( املجدي/ 232.

)3( و له مزار عظيم يف مدينة شازند من مافظة أراك )عراق العجم( يف قضاء آستانة. انظر هزار مزار إيران، 
أستان مركزي/103-99.

)4( الدّر املنثور 2/ 479.
)5( عمدة الطالب/ 357.

)6( الثبت املصان/ 155، الشجرة املباركة/ 199، الفخري يف أنساب الطالبيني/ 169 قال: )بني الصديق(، 
املعقبون 3/ 397.

)7( ُأّمه جعفرّية وكانت مشهورة باجلامل، قال املأمون العبايس: ما رأيت ذكرًا أتم مجاًل من مّمد بن الفضل. 
رس السلسلة العلوية /91.

)8( هتذيب األنساب/ 285، وقال ابن عنبة يف العمدة/ 232: )فمن ولد مّمد بن الفضل بن احلسن، أبو 
العّباس الفضل بن مّمد اخلطيب الشاعر، له ولد، ومنهم حييى بن عبد اهللّ بن الفضل املذكور(.
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الفضل بـن مّمد شـاعرًا خطيبـًا)1(.

اهلل  وعبيد  اهلل  عبد  أربعة:  أولد  فإّنه  احلسن،  بن  الفضل  بن  األصغر  العّباس  وأّما 
ومّمدًا وفضاًل، أولد كلٌّ منهم)2(.

العّباس بن احلسن بن  البخاري: ل يصّح ولد الفضل بن عبد اهلل بن  قال أبو نرص 
النّسابة وإّنام الصحيح نسب أولد الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل،  عبيد اهلل عند مجيع 
ورّبام اشتبه هذا بذاك وبينهام بعد أحدمها صحيح وهو نسب الفضل بن احلسن، واآلخر 

غري صحيح وهو نسب الفضل بن عبد اهلل بن العّباس)3(.

بالرملة، وعقب  بينبع، وله أمحد  العّباس األصغر بن الفضل، كان  وأّما عبد اهلل بن 
فضل بن العّباس األصغر بالرملة أيضًا)4(.

أّما مّمد بن احلسن بن عبيد اهلل فقد ولد علَّ بن مّمد، ُأّمه زينب بنت احلسن بن علِّ 
بن عمر بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن أيب طالب عليهم السالم ل عقب ملحّمد بن احلسن 

هذا ول نسل)5(.

دفن بالبقيع ألبيات رثاه با أخوه العّباس اخلطيب الفصيح مطلعها:

ــدًا ــ ــّم ــ حم الــبــقـــــــــــيــع  الـــبـــقـــيـــع)6(وارى  وارى  ــا  ـــ ـــ ـــ م هلل 

)1( انظر القسم اخلاّص بالشعراء من العّباسيني العلويني.
)2( املجدي يف األنساب/ 232، 233، العمدة/ 357، 358.

)3( رّس السلسلة العلوية/ 93.
)4( هتذيب األنساب /285.

)5( املصدر نفسه.
)6( انظر القسم اخلاّص بالشعراء من العّباسيني العلويني.
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أّما احلسني بن احلسن بن عبيد اهلل فقد ولد محزة، ومنه علٌّ وله علُّ بن احلسني بن علِّ 
بن محزة املذكور)1(.

أّما إبراهيم َجْرَدَقة)2( ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس وكان من الزّهاد، األُدباء 
سنني  باكسايا  جبال  من  الريفي  األمحر  اجلبل  نزل  الفقهاء)3(،  والنّساك  والصلحاء 
متطاولة إىل أْن تويّف فيه)4( عن مخسة: أمحد وعلٍّ األعرج)5( املكّفل)6( ببغداد واحلسن 

ومّمد وجعفر، أعقب من ثالثة)7( فأّما أمحد وجعفر فلم يعقبا)8(.

وأّما احلسن بن إبراهيم جردقة: فأولد عليًا درج، ومّمدًا قتله بنو احلسن فمن ولده 
أبو القاسم محزة كان بربدعة، ابن احلسني بن مّمد القتيل ابن حسن بن إبراهيم جرَدقة، 
وأّما مّمد بن إبراهيم جردقة، فأولد سّتة وهم علٌّ وأمحد ولبابة وجعفر وإبراهيم، وعبد 

)1( مقاتل الطالبيني/ 8 قال: )وفيام قال يل علُّ بن احلسني بن علِّ بن محزة بن احلسني بن احلسن بن عبيد اهللّ 
بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب اروه عنّي. وأخرج إيّل كتاب عّمه مّمد بن عل بن محزة فكتبته عنه(.

أقول: مل يذكر النّسابون أّن للحسن بن عبيد اهللّ ولدًا اسمه احلسني، ولعّله انفرد به.
)2( جردقة بفتح اجليم ثّم الراء الساكنة ثّم الدال والقاف مفتوحتني. )الشجرة املباركة/ 198 اهلامش( لقب 
إلبراهيم )هتذيب األنساب/ 287(، ويف املجدي مل يذكر يف عّدة مواضع اسمه الرصيح )إبراهيم( لغلبة 
لقبه عىل اسمه؛ لذا درجته ملزيد من الفائدة، قال املظّفر يف موسوعته 3/ 381: قال يف القاموس: اجلردقة 

بالفتح الرغيف، معّرب )كرده( فيجوز أْن يكون قد لّقب به لكرمه وأّنه باذل.
)3( عمدة الطالب /439.
)4( الدّر املنثور 2/ 479.

)5( هتذيب األنساب /287.
)6( الشجرة املباركة /199.

املعقبني  من  فله  جردقة  إبراهيم  أّما  جردقة:  من  العقب  العمد  بعض  عن  ونقل   :155 املصان/  الثبت   )7(
رجالن: عل املكفل ببغداد، واحلسن وله عقب قليل، وكان له ابن ثالث مّمد قيل له عقب.

)8( هتذيب األنساب /287، عمدة الطالب /439، املعقبون 3/ 413.
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الرمحن، مل يعقب منهم غري أمحد بن مّمد، فإّن له ثالثة أولد أعقبوا بمرص)1( وانتش 
فيها أعقابم)2(.

له  قليل بعضهم بمرص، وكان  له عقب  إبراهيم جردقة]  ]بن  الفخري: ومّمد  ويف 
احلسن أو احلسني، أعقب منهم احلسني يلّقب )كركدن( ابن مّمد بن احلسن بن إبراهيم 

جردقة، وله أولد ل أدري حاهلم)3(.

وأّما علٌّ املكّفل ابن إبراهيم جردقة وُأّمه سعدى بنت عبد العزيز املخزومي)4( كان برّس 
من رأى)5( وكان أحد أجواد)6( بني هاشم وكان كرياًم ممدوحًا، سخّيًا باذلً، وكان يف زمانه 
رجاًل فائقًا وقصده شعراء عرصه بالشعر الرائق، مات سنة أربع وسّتني ومائتني عن تسعة 

عش ولدًا)7(، أعقبوا وأكثروا، و ذكر علامء األنساب أسامء ثالثة عش فقط وهم:

املنثور 2/ 479، عل بن حسن األعرجي:  الدّر  الطالب/ 358،  األنساب/ 233، عمدة  املجدي يف   )1(
مشّجر/ 4 عن جعفر األعرجي يف أنساب العرب والكّشاف والعمدة.

)2( الدّر املنثور 2/ 479.
إبراهيم جردقة،  بن  بن احلسن  بن مّمد  أّما احلسني كركدن  قال:  املعقبون 3/ 416  الفخري/ 170،   )3(

فأعقب من ولده أبا القاسم محزة، كان بربدعة.
)4( املجدي/ 233: قال البخاري يف السلسلة/ 95: )ُأّمه سعدى بنت عبد العزيز بن العّباس بن عبد الرمحن 
الشجرة  ببغداد،  كان  إّنه  الرازي  الفخر  قال  و  والثروة،  العدد  ولده  يف  وقال  هشام(.  بن  احلارث  بن 

املباركة/199.
)ويوجد مزار يف قم املقّدسة من بالد فارس ينسب إىل سّيد عّل بن إبراهيم بن أيب جعفر بن عبيد اهللّ ابن سّيدنا 

ومولنا الشهيد السّقاء أيب الفضل العّباس عليهام السالم(، املؤّلف.
)5( هتذيب األنساب/ 287،عمدة الطالب/440 و قال فخر الرازي إنَّه كان ببغداد، الشجرة املباركة/ 199.

ــم(،  ــي هاش ــواد بن ــد أج ــداد أح ــرج ببغ ــل األع ــل املكف ــري/ 170 )ع ــل/ 330، ويف الفخ )6( األصي
ــون 3/ 413. املعقب

)7( املجدي /233، ولكن قال الفخر الرازي: فله أحد عش ابنًا، الشجرة املباركة /199.
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حييى بن علِّ بن إبراهيم جردقة، كان ببغداد وأولد فيها السّيد اجلليل والعليم النبيل 
أبا احلسن علَّ بن حييى خليفة السّيد أيب عبد اهلل الداعي عىل النقابة له عقب ببغداد)1(.

قــال ابــن خــداع النّســابة: رأيــت ببغــداد مّمــد بــن حييــى بــن عــلِّ بــن جردقــة 
ــديدًا)2(. ــاس س العّب

ومحزة)3( بن علٍّ املكّفل، وله ثالثة ذكور.

والعّباس بن علٍّ املكّفل، يكنّى أبا الفضل، وكان بسامراء ثّم انتقل إىل مرص، أعقب 
تسعة)4( ذكور فمن ولده محزة بن مّمد بن العّباس بن علِّ بن جردقة، ُأّمه ُأّم ولد رومية 
يقال هلا لئم، مات سنة سّت وعشين وثالثامئة، وله ولد يقال له العّباس، ومن ولده أبو 

احلسن مّمد األصم ابن عل بن العّباس، مات عن ولدين احلسن واحلسني)5(.

وإسامعيل)6( بن علٍّ املكّفل، يعرف بالسامري أيب هاشم أعقب أربعة ذكور أعقب 
بعضهم)7(، ويف واسط وسامّراء خلق من ولد أيب العّباس أمحد بن مّمد بن إسامعيل بن 

)1( عمدة الطالب/358، هتذيب األنساب/ 287، الدّر املنثور 2/ 479، املعقبون 3/ 414.
)2( املجدي/ 233.

)3( هتذيب األنساب/ 287، املجدي/ 233، املعقبون 3/ 414.
)4( يف هامش املجدي للعمري يف ش )سّتة(/ 234. ويف هتذيب األنساب: )فأّما العّباس بن علِّ بن إبراهيم 
جردقة فله بقية بمرص منهم أبو مّمد احلسن يلّقب بأيب النار ابن العّباس يف ولد له وإخوة(، املعقبون 3/ 

413 قال: وله بقية وعقب بمرص وبغداد واملغرب.
)5( املجدي/ 234، وعند الرازي: الشجرة املباركة/ 199: والعّباس أبو الفضل بمرص له عقب با وببغداد 

واملغرب، وكذا يف عمدة الطالب/440.
)6( هتذيب األنساب/ 287، ويف الشجرة املباركة/ 199: )وإسامعيل أبو هاشم بمرص، له عقب بالعراق(، 

روضة األلباب /126،املعقبون 3/ 414.
)7( املجدي/ 233.
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علِّ بن إبراهيم بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علٍّ عليهام السالم)1(.

وعبيد اهلل املكّفل ابن علِّ املكّفل، أولد بمرص وله عقب)2(.

ثالثة علٌّ وجعفر  منهم  أعقب  تسعة ذكور  له  املكّفل)3(،  ابن علٍّ  األكرب  وإبراهيم 
وأبو طالب مّمد)4(.

واحلسن املكّفل بن علٍّ املكّفل، وكان يسكن بغداد أعقب من ثالثة)5(، فمنهم: علٌّ 
الناسخ الشريازي ببغداد بسوق السالح ابن أيب الفضل العّباس بن احلسن بن علٍّ املكّفل 
بن إبراهيم جردقة، وأبو العّباس مّمد بالرصافة، وله ولد باجلانب الشقي من بغداد ابن 

أيب عّل أمحد السامري ابن احلسن بن علِّ بن إبراهيم جردقة)6(.

ويف التهذيـب: وأّمـا احلسـن بـن عـلِّ بـن إبراهيـم جردقـة فمـن ولـده العّبـاس 
احلتحـت جـّد علٍّ الشـريازي ابـن إبراهيـم بن العّبـاس كان ناسـخًا ببغـداد يف اجلانب 

الشقـي لـه بقّيـة ولـد با.

وأبو الطّيب احلسن بن مّمد بن أمحد بن احلسن بن علِّ بن إبراهيم كان ذا وجاهة 
ببغداد يف اجلانب الشقي له بقّية ولد ببغداد، ولعلِّ بن إبراهيم أولد وبقّية)7(.

)1( رّس السلسلة العلوية/ 95.
)2( هتذيب األنساب/ 287، روضة األلباب /126، املجدي /233، الدّر املنثور 2/ 480.

)3( هتذيب األنساب/ 287، عمدة الطالب/ 358، الدّر املنثور 2/ 480، املعقبون 3/ 414 قال: بمرص.
)4( املجدي/ 234.

)5( هتذيب األنساب/287.
)6( املجدي/ 234، عمدة الطالب/ 358، ويف الفخري/ 170: واحلسن امللك بمرص امللّقب بـ )املكفل( 

وله ذيل طويل برّس من رأى وبغداد وواسط، املعقبون 3/ 415.
)7( هتذيب األنساب/ 287 288.
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وأبو السمني)1( القاسم بن علٍّ املكّفل بن إبراهيم جردقة، مات بمرص وأعقب من 
، وأبا الطّيب أمحد ألُّم ولد تدعى شاطر  ثالثة ذكور: أبا عبد اهلل احلسني ألُّم ولد وله علٌّ

له ولدان، وإبراهيم بن القاسم مل يعقب)2(.

وموسى بن علٍّ املكّفل بن إبراهيم جردقة، أعقب من سبعة ذكور، فمن ولده حييى 
بن إبراهيم بن موسى بن علٍّ غرق بمرص يف النيل)3(.

ومّمد بن علٍّ املكّفل بن إبراهيم جردقة، يلّقب الشطيح، أعقب من سبعة ذكور)4(، 
أعقب منهم الفضل بن مّمد السطيح)5( بمرص كان له با ولد.

وعبد اهلل ]امللك[ ابن علِّ بن إبراهيم جردقة يقال: انقرض ولده.، وهم يف صح)6(.

وأبو احلسني زيد السبيعي ابن علِّ بن إبراهيم جردقة فولده أبو جعفر مّمد بن زيد 
الشاعر السبيعي له عقب قليل)7(.

)1( هتذيب األنساب/ 287 قال: )وأّما أبو السمني القاسم بن عل بن إبراهيم جردقة فله عقب قليل(، روضة 
األلباب /126، املعقبون 3/ 414.

)2( املجدي/ 234.
)3( هتذيـب األنسـاب/ 287، املجدي /234، الشـجرة املباركـة/ 199، روضة األلبـاب /126، املعقبون 

.414 /3
)4( املجدي/ 234، روضة األلباب/126.

)5( املجدي/ 234 وجاء يف اهلامش هكذا: )يف األساس ويف ش و خ مّرة »الشطيح« باملعجمة ومّرة بالسطيح 
باملهملة واهللّ أعلم(، ويف التهذيب/ 287: وأّما مّمد السطيح ابن علِّ بن إبراهيم جردقة فهم قليل جّدًا، 

املعقبون 3/ 414 وعنده مّمد األصغر السطيح .
)6( هتذيب األنساب/ 287، روضة األلباب/ 126، ويف الفخري/ 170: منهم عبد اهللّ امللك رئيس امللوك 
انقرض ولده، ويف  يقال:  اهللّ  امللك بمرص وعبد  اهللّ  عبيد  املباركة/ 198:  الشجرة  له ولد، ويف  بمرص 

املعقبون 3/ 414، أولد ثالثة أولد أعقب بعضهم.
)7( هتذيب األنساب/ 287، الشجرة املباركة/ 199 قال: )وزيد الشاعر أبو احلسني السبيعي ببغداد، وله 

عقب بربدعة(، املعقبون 3/ 414.
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وأبو الطّيب ]أمحد[ الشيخ ابن علِّ بن إبراهيم جردقة فيهم قّلة بمرو من خراسان)1(.

أّما محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، ويكنّى أبا القاسم)2(، فقد ولد يف املدينة 
املنّورة يف األّول من شهر مّرم احلرام سنة )111( هجرية)3(.

احلسن  بن  محزة  )ُيعطى  بخّطه  املأمون  توقيع  أخرج  العلوية:  السلسلة  رّس  يف  جاء 
لشبهه بأمري املؤمنني علِّ بن أيب طالب عليهام السالم مائة ألف درهم()4(. وكان ذا مجال 
نظر إليه املأمون يومًا فأعجبه، فأعطاه مخسني ألف درهم)5( لقد أمىض احلمزة بن احلسن 
معظم حياته متخّفيًا عن أنظار األُمويني الذين عاش يف أواخر عهدهم والعّباسيني الذين 
والتنكيل بم، ثالث  للعلويني وبغضهم هلم  تعّقبهم  لشّدة  عارص شطرًا من حكمهم؛ 
ومخسة  أشهر  وثالثة  سنة  عشة  سبع  باستثناء  أّيام  ومخسة  أشهر  وثامنية  سنة  وسبعون 
والدولة  األُموية  الدولة  عهد  بني  املوافقة  الفرتة  ألّنا  فيهّن  خيتِف  مل  يومًا  وعشون 
العّباسية، وما أدركه من عام إعطاء العهد للرضا عليه السالم، وذلك عىل تقيق الشيخ 
ينّم عن جهد واّطالع واسع تكيه  اخلاقاين)6( ومع ما قّدم هذا الشيخ من بحث غنّي 
مصادره املحرتمة التي اعتمدها يف بحثه، بيد أّنه ولألسف مل يفلح يف إقناع القارئ املتتّبع 
يف التمييز بني أيب القاسم احلمزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب 

)1( هتذيب األنساب/ 287، روضة األلباب/ 126.
)2( رس ّالسلسلة العلوية/90

)3( احلمزة والقاسم )عليهام السالم(/ 7.
)4( رّس السلسلة العلوية/91،عمدة الطالب/ 358، املعقبون 3/ 410.

)5( الشجرة املباركة/ 198.

)6( احلمزة والقاسم8/ 10.



املطلب الثالي – عقب العّباس بن علّيِ بن أبي طالب عليهما السلم

79

عليهام السالم املدفون يف بيات يف لورستان قريبًا من ميسان دشت)1( واملتوّف آخر ذي 
احلّجة من سنة )201هـ( وعٍمره وقتئذ إحدى وتسعون سنة)2( عىل قوله وبني حفيده 
أيب يعىل احلمزة بن القاسم بن عل بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن 
أيب طالب عليهام السالم املولود يف األول من مّرم احلرام أيضًا سنة )203هـ( واملتوّف 

كذلك آخر ذي احلّجة من سنة )295هـ()3( عىل قول عبد الرضا عوض.

ويالحـظ اخللـط يف يـوم وشـهر تاريـخ ولدهتـام ووفاهتـام، ول ُبـدَّ أْن يكـون أحـد 
إشـكال. فيه  التارخيـني 

وعدم التفريق بني احلمزاوين يّتضح من )خمترص عن حياة احلمزة عليه السالم املستّل 
بن  اهلل  بن عبد  بن احلسن  احلمزة  أّنه  فيه  اخلاقاين(، وممّا جاء  الشيخ  كتبه  عاّم  اختصارًا 
العّباس ابن أمري املؤمنني علِّ بن أيب طالب عليه السالم، وأّنه عارص كالًّ من األئّمة مّمد 
بن علٍّ الباقر عليه السالم، وجعفر بن مّمد الصادق عليه السالم، وموسى بن جعفر 
وحسنًا  مّمدًا  أعقب  وأّنه  السالم  عليه  الرضا  موسى  بن  وعل  السالم،  عليه  الكاظم 
وقاساًم وعلّيًا، بينام تكّلم عن أيب يعىل احلمزة بن القاسم بن علِّ بن محزة بن احلسن بن 

عبيد اهلل بن العّباس.

وهذا اللبس يّتضح يف )ص11( عندما تكّلم عن كناه وألقابه قال: يكنّى احلمزة بأيب 
القاسم كام عن السّيد ابن معّية يف النسب، ويكنّي أبا عمرو، أفاد هذا اجلمع من الرواة 
ملحّمد بن علٍّ األردبيل، ويكنّى أبا يعىل وهو أشهر كناه، ثّم يذكر أبياتًا يظهر اللبس فيها 

)1( الدّر املنثور 2/ 480.
)2( احلمزة والقاسم/ 8.

)3( الدرر البهّية يف تاريخ املدحتية/ 63.
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واضحًا بني احلمزاوين منها:

ــن احلــســِن ــزة ب ــم ــْيهـــذا رضيـــح احل ــنِ ــَس ال ــدر اهلـــدايـــة  ــاط يف بـ ــ أح

ــد اهلل ــ ــي أس ــم ــى س ــع ــو ي ــ ُبنيقــّبــة أب قد  الكريم  ــل  األص من  فرعًا 

وقد دافع احلمزة بن احلسن عن صدقات جّده أمري املؤمنني عليه السالم التي باتت 

حينًا من الدهر بيد أقواٍم حتى أعادها إىل الصدقات.

ينبع وهي عّدة  الُبَغْيبَِغة يف  منها  السالم عّدة صدقات  املؤمنني عليه  فقد كان ألمري 

عىل  صدقًة  أنفذها  وقد  بسطاس  وخيف  ليىل،  وخيف  اآلراك،  خيف  عني  منها  عيون 

املساكني وابن السبيل وذي احلاجة األقرب)1(، ويف رواية للواقدي: أّن جدادها بلغ يف 

زمن علٍّ عليه السالم ألف وسق)2(، كام كانت له عني يقال هلا )عني البحري( وعني يقال 

هلا )عني أيب َنْيزر( وهي عني كثرية النخل غزيرة املاء تنسب إىل أيب نيزر موىل علٍّ عليه 

السالم وقد كان ابنًا للنجايش الذي هاجر إليه املسلمون اشرتاه وأعتقه مكافأة ألبيه)3(.

وعني يقال هلا )عني نول( وفيها مسجد النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وآله. 

ويف هذه العيون أشاب بأيدي أقوام، زعم بعض الناس أّن ولة الصدقة أعطوهم 

إّياها، وزعم الذين بأيدهيم أّنا ملك هلم، ولعلٍّ عليه السالم أيضًا )عني احلدث( بينبع، 

وأشك عىل عني يقال هلا )العصيبة(.

)1( تاريخ املدينة املنّورة لبن شّبة النمريي 1/ 219 220 وجاء ذكرها يف )وفاء الوفا 2/ 262 واإلصابة 
3/ 277( )مح(.

)2( املصدر نفسه 1/ 220 اهلامش.
)3( املصدر نفسه 1/ 221.
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و)األديبة(  بقناة،  امللك(  و)بئر  بالعالية،  )الفقريين(  باملدينة:  صدقات  له  كان  كام 

باإلضم و)عني ناقة( بوادي القرى يقال هلا )عني حسن( بالبرية من العال، كانت حديثًا 

من الدهر بيد عبد الرمحن بن يعقوب بن إبراهيم بن مّمد بن طلحة التيمي، فخاصمه 

فيها محزة بن حسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علٍّ بولية أخيه العّباس بن حسن الصدقة 

حّتى قيض حلمزة با، وصارت يف الصدقة.

ولـه بـوادي القـرى أيضـًا )عني مـوات( خاصم فيهـا أيضًا محـزة بن احلسـن بولية 

أخيـه العّبـاس رجلـني مـن أهـل وادي القـرى، كانـت بأيدهيام يقـال هلام )مصـدر كبري 

مـوىل حسـن بـن حسـن(، و )مـروان بـن عبـد امللك بـن خارسـت(، حّتى قـىض محزة 

بـا، فصـارت يف الصدقة)1(. 

وألمري املؤمنني عليه السالم عيون ُأخر يف الصدقات. 

وله أيضًا بَِحّرِة الرجالء)2( من ناحية شعب زيد واٍد يدعى األمحر، شطره يف الصدقة، 

، وكان بأيدهيم حّتى خاصمهم فيه  وشطره بأيدي آل منّاع من بني عدي، منحًة من علٍّ

محزة بن حسن، فأخذ منهم نصفه. 

وألمري املؤمنني عليه السالم يف ذلك نسخة وممّا جاء فيها: وإّن لبني فاطمة من صدقة 

.)3(
علٍّ مثل الذي لبني علٍّ

)1( املصدر نفسه 1/ 223 224.
)2( حّرة الرجىل: بديار بني القني بني املدينة والشام )مح(.

)3( املصدر نفسه 1/ 224، 227.
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ولـد محـزة بـن احلسـن بـن عبيـد اهلل بـن العّبـاس أربعة ذكـور: مّمـدًا واحلسـن)1( 
وقاسـاًم)2(. وعلّيًاً 

فأّما أبو الطّيب مّمد بن محزة األكرب فبنوه بطن من بني العّباس بن علٍّ أكثرهم يف 
بالد خوزستان)3(، وعند العمري: فكان أحد السادات تقّدمًا ولسنًا وبراعة قتله الرّجالة 

يف بستانه عىل أّيام املكتفي، واحلسن أخوه، مل يذكر هلام ولد)4(.

وأّما علُّ بن محزة فكان سّيدًا جلياًل تويّف يف عبديس من أعامل ميسان دشت وقربه 
ظاهر يزار وكذا أبوه يف بيات بالقرب من ميسان دشت)5(.

يف  املدفون  علٍّ  بن  القاسم  بن  احلمزة  يعىل  أيب  جّد  هو  هذا  الفقيه  محزة  بن  )وعلُّ 
الفرات ودجلة وقربه إىل اآلن معروف يزار وعليه قّبة، وقد ذكره  جنوب احلّلة ما بني 
العاّلمة احلّل يف القسم األّول من )خالصة األقوال( وقال: )أبو يعىل ثقة جليل القدر من 
أصحابنا كثري احلديث له كتاب من روى عن جعفر بن مّمد من الرجال(. وعلُّ بن محزة 

)1( لقد أسامه السّيد مجال الدين أبو الفضل أمحد املهنّا احلسني يف كتابه التذكرة يف األنساب املطّهرة /276 
والسّيد جعفر األعرجي يف كتابه الدّر املنثور 2/ 481 )احلسني بدلً من احلسن(، قال: )فله عقب منتش 
باحلائر الشيف منهم املرجع ابن منصور بن أيب احلسن طليعات ابن احلسن الديبق ابن العّجان ابن احلسني 
بن عل بن عبيد اهللّ بن احلسني بن محزة األكرب املذكور(، وكذلك يف هتذيب حدائق األلباب يف األنساب/ 
94. لكّن األعرجي قال يف/ 484: )وبعض النسخ كالعمدة وغريه، أّن محزة بن احلسن الذي رفعنا إليه 
نسب العّجان الذين هم يف احلائر الشيف وهو محزة بن عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ العميد 
عند  شهرة  يقّل  ل  وهذا  أقول:  الفصيح.  اخلطيب  العّباس  أبناء  من  العّباس(.فجعلهم  الفضل  أيب  ابن 

املحّققني كام سريد عند الكالم عن بني العّجان )الشاهوردية آل عمران آل چاووش( واهللّ أعلم.
)2( املجدي يف األنساب/ 234 235.

)3( الدّر املنثور 2/ 480.
)4( املجدي/ 440، املعقبون 3/ 410.

)5( الدّر املنثور 2/ 480.
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يروهيا عن موسى بن جعفر  النجايش يف رجاله وقال: )له نسخة  املذكور ترمجه  الفقيه 
عليهام السالم، ثّم ذكر طريقه يف روايتها إليه كام ذكره غريه من أرباب املعاجم()1(.

ولد علُّ بن محزة ثالثة ذكور مّمدًا واحلسن واحلسني، فأّما احلسن فلم يعقب)2(.

ابنه مّمد بن علِّ بن محزة فقد ذكره  قال السّيد مّمد صادق بحر العلوم)3(: )وأّما 
النجايش أيضًا يف رجاله وقال: )ثقة عني يف احلديث، صحيح العتقاد، له رواية عن أيب 
احلسن وأيب مّمد عليهام السالم، وأيضًا له مكاتبة ويف داره حصلت ُأّم صاحب الزمان 

عليه السالم)4( بعد وفاة احلسن عليه السالم له كتاب )مقاتل الطالبيني(.

ثّم ذكر النجايش طريقه يف روايته إليه، وترمجه أيضًا العاّلمة احلّل يف القسم األّول من 
)خالصة األقوال ص156( وغريمها، ويروي عنه ابن أخيه أبو يعىل املذكور، وكانت 

وفاة مّمد بن علِّ بن محزة املذكور سنة ست وثامنني ومائتني)5(. 

احلديث  وروى  البرصة  نزل  اهلل  عبيد  أبا  يكنّى  أّنه  الطالب(  )عمدة  صاحب  وذكر 
عن علٍّ الرضا ابن موسى الكاظم عليهام السالم وغريه با وبغريها وكان متوّجهًا عاملًا 

)1( رّس السلسلة العلوّية/ 92 )اهلامش(.
 480  /2 املنثور  الدّر  صح(،  يف  فولده  محزة  بن  عل  )أّما  قال:   156 املصان/  الثبت   ،235 املجدي/   )2(
علٍّ  بن  مّمد  من  عقب  فله  احلسن...  بن  محزة  بن  )عل   :286 األنساب/  هتذيب  يف  قال  )اهلامش( 

واحلسن بن علٍّ ولدمها يف صح(.
)3( رّس السلسلة العلوية/ 92 )اهلامش(، سفينة البحار ومدينة احلكم واآلثار 1/ 779.

)4( العّباس/ 309 قال: )إّن ُأّم صاحب الزمان التجأت إىل بيته(، املجدي/ 235 )اهلامش( عن تنقيح املقال 
3/ 155 قال: )ويف داره حصلت ُأّم صاحب األمر )عج( بعد وفاة احلسن عليه السالم( انتهى وكفاه بذا 

فضاًل وشفًا ونباًل، نقد الرجال 4/ 274 275.
)5( معامل أنساب الطالبيني/ 260، هتذيب التهذيب 9/ 352 353، مشّجر العّباس املستّل من الشجرة البهّية 

يف أنساب السادة األعرجية/ 5، ويف مجهرة النسب/ 67 مات سنة 287هـ.
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شاعرًا)1( مات عن ستة ذكور أولد بعضهم(.

وأّما احلسني بن علٍّ فإّنه أعقب مّمدًا وعليًا، فمحّمد مل يعقب، وعلٌّ أعقب ثالثة 
ذكور أعقب بعضهم)2(.

وأّما القاسم بن محزة األكرب ويكنّى أبا مّمد)3( ويقال له الصويف)4(، وُأّمه زينب بنت 
احلسن بن علِّ بن عبد اهلل بن جعفر الطّيار)5(، كان باليمن عظيم القدر وكان له مجال 

مفرط)6(،أصاب با مائة ألف دينار)7(، ولد سبعة عش)8( ذكرًا.

منهـم: عـلُّ بـن مّمد بن محـزة بن القاسـم بن محـزة بن احلسـن بن عبيـد اهلل، وكان 
الفضل. من أهـل 

)1( املشّجر الكّشاف/ 228، )انظر القسم اخلاّص بالشعراء من العّباسيني العلويني(، األعالم 6/ 272 عن 
املرزباين/ 453، وهتذيب التهذيب 9/ 352، املعقبون 3/ 411.

)2( املجدي/ 235، املعقبون 3/ 411.
)3( رّس السلسلة العلوية/ 91.

)4( الدّر املنثور 2/ 481، قال املظّفر يف موسوعته 3/ 396: )سّمي الصويف للبسه الصوف ل أّنه صويف العقيدة 
وهو غري الصويف العلوي احلسني اخلارج عىل املأمون واملقتول يف أّيامه بالسّم أو بنوع آخر من القتل يف احلبس(.

)5( رّس السلسلة العلوية/ 91، ويف املعقبون 3/ 410 أبو مّمد علٌّ ببغداد وأبو مّمد القاسم بطربية ُأّمهام 
زينب بنت احلسني بن احلسن بن إسحاق بن علِّ بن عبد اهللّ بن جعفر ابن أيب طالب.

)6( رّس السلسلة العلوية/ 92، الدّر املنثور 2/ 481، معامل أنساب الطالبيني/ 260 )اهلامش(.
)7( رّس السلسلة العلوية/ 91.

فيه من سبعة رجال: احلسني  )العقب  قال األعرجي:  املنثور 2/ 481  الدّر  املجدي/ 235 236 ويف   )8(
واحلسن والعّباس وعلٌّ ومّمد والقاسم وأمحد(.

أّما شيخ الشف العبيديل/ 286 فقد عّد منهم سّتة عش رجاًل هم: )احلسن ُأّمه رقية بنت مّمد بن عبد اهللّ بن 
إسحاق األشف ابن علٍّ الزينبي اجلعفري والعّباس وعّل وعبيد اهللّ ومّمد والقاسم وجعفر وأمحد وعبد 
انقرض  باستثناء مّمد  أعقاب  وإبراهيم وإسحاق(. واجلميع هلم  اهللّ ومحزة واحلسني وعيسى وموسى 

عقبه واحلسني له عقب ]بمواضع شّتى ويف صح[ وعيسى فيه شّك، املعقبون 3/ 411.
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ومنهم: احلسني بن علِّ بن احلسني بن القاسم بن محزة، وقع إىل سمرقند، وأحسب 
أبو  شيخنا  رآه  باإلبراهيمي،  املعروف  النحويِّ  الرقيِّ  العّبايس  بن علٍّ  جعفر  منهم  أنَّ 

احلسن النّسابة وروى عنه.

ومنهم: القايض بطربستان أبو احلسني علُّ بن احلسني بن مّمد بن احلسني بن احلسن 
أبو  القايض  للعمري(  فقال يل )والقول  القاسم بن محزة، مات عن ولدين ذكرين.  بن 
، فكانت له يف نفيس هيبة  جعفر السمناين باملوصل: جاءنا رجل إىل بغداد عّبايسٌّ علويٌّ
ويف عيني نظرة حّتى رّبام سبقتني الدمعة، وذكرت به سلفه، فسألت عن الرجل فخربت 

أّنه ولد للقايض أيب احلسني علِّ بن احلسني العّبايس هذا)1(.

أّما عبيد اهلل بن احلسن فقد خرج إىل املأمون، وهو بخراسان؛ فلاّم شخص املأمون إىل 
بغداد، وّله املدينة ومّكة وعّكة)2( فكان عليها سنني ثّم عزله؛ فقدم عليه بغداد وكان 
كبري القدر، وروى احلديث، وكان يروي عن زيد بن علٍّ وجعفر بن مّمد عليهام السالم 

وغريمها من العلامء يف أّيام املأمون.

)قال( الفضل بن سهل ما رأيت عبيد اهلل بن احلسن مع أحد إلَّ رأيت له عليه بسطًا، 

)1( املجدي/ 236.
بغداد  تاريخ  ويف   ،79 الزبريي/  مصعب  لبن  قريش  نسب  يف  املحّقق  صّححها  )عكى(  األصل:  يف   )2(
)للخطيب )313/10(: )عك(. وعند البخاري ولّه اليمن بدلً من عّكة )رّس السلسلة العلوية/ 90( 
حربا  والبحرين  واملدينة  مّكة  وّله  بخراسان؛  عليه  وفد  وكان  يقول:  سطور  بعد  نفسها  الصفحة  ويف 
وخراجها. ويف بطل العلقمي 3/ 378 قال: فولّه مّكة واملدينة والبحرين جزهيا وخراجها وواضح أّن 
)حربا( مصّحفة، تاريخ اليعقويب 3/ 195، وذكره خليفة بن خّياط يف تارخيه/ 312 313 ولكنّه غلبه 
هواه عندما سّمى عاّمل املأمون حيث قال: عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ ابن )فالن( ابن علَّ بن أيب 
طالب!! وأنف ذكر العّباس بن علٍّ يف شهداء الطف! ويف املعقبون 3/ 397 ولّه املدينة ومّكة، وويل 

القضاء بمّكة.
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وأقام احلّج للناس سنة أربع وسنة مخس وسنة ست ومائتني)1(، مات بالعراق يف زمن 
املأمون وهو ابن تسعني سنة)2(.

ويف تاريخ بغداد: عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب، من 
أهل مدينة رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله، قدم بغداد غري مّرة وولّه املأمون القضاء باحلجاز 
ثّم عزله، وببغداد كانت وفاته. أخربنا األزهري أخربنا أمحد بن إبراهيم حّدثنا أمحد بن 
سليامن الطويس حّدثنا الزبري بن بكار قال: وولد احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن 
أيب طالب، العّباس، كان يف صحابة أمري املؤمنني هارون ومّمد ل بقّية له، وُأّمهام ُأّم ولد، 
وعبيد اهلل كان طاهر بن احلسني استعمله عىل وفد أهل املدينة الذين أوفدهم العّباس بن 
موسى بن عيسى إىل املأمون بخراسان فزاده فيهم طاهر بن احلسني واستعمله عليهم، فلاّم 
شخص أمري املؤمنني املأمون إىل بغداد وّله املدينة، ومّكة، وعك وقضاءهّن، وكان عليها 

سنني ثّم عزله عنها، فقدم عليه بغداد، فامت با يف زمن املأمون)3(.

أخربنا احلسن بن أيب بكر أخربنا احلسن بن مّمد بن حييى العلوي، قال: سمعت مّمد 
بن يوسف اجلعفري يقول: )ما رأيت أحدًا يف ملس كان أهيب ول أهيأ ول أمرأ من 

عبيد اهلل بن حسن()4(.

ذكر ميي الدين ابن العريب يف مارضة األبرار ومسامرة األخيار 2 / 15 يف حسن 

)1( تاريخ الطربي 6/ 90، 92، 99، تاريخ بغداد لبن طيفور/ 81، كتاب املحرب/ 41، الكامل يف التاريخ 
5/ 367، 370، 380، البداية والنهاية 3/ 940، 943، 947، بطل العلقمي 3/ 378.

)2( رّس السلسلة العلوية/ 90 91.
)3( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 10/ 313 314 برقم: 5461، نسب قريش 3/ 79، موسوعة بطل 

العلقمي 3/ 378 379.
)4( موسوعة بطل العلقمي 3/ 378 379.
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التلّطف باملكاتبة قال: )ما ذكره إسامعيل بن أيب شاكر قال: مّلا أصاب أهل مّكة السيل 
الذي شارف اجلرف)1( ومات تته خلق كثري، كتب عبيد اهلل)2( بن احلسن العلوي وهو 
وايل احلرمني إىل املأمون: يا أمري املؤمنني، إّن أهل حرم اهلل وجريان بيته وُأّلف مسجده 
]البنيان[ هدم  يف  جريانه  تراكم)3(  سيل  من  معروفك  بعّز  استجاروا  قد  بالده  وعمرة 

الرجال والنسوان واجتاح األُصول وجرف األثقال حّتى ما ترك طارفًا ول  )4( وقتل 

تالدًا للراجع إليها يف مطعم ول ملبس قد شغلهم طلب الغذاء عن السرتاحة إىل البكاء 
عىل األُّمهات واألولد واآلباء واألجداد فأِجْرهم يا أمري املؤمنني بعطفك ]عليهم[)5( 

وإحسانك إليهم جتد اهلل مكافَِئك عنهم ومثيبك عن الشكر منهم.

قال: فوّجه املأمون إليهم باألموال الكثرية وكتب إىل عبيد اهلل: أّما بعد فقد وصلت 
شكّيتك ألهل حرم اهلل إىل أمري املؤمنني فبكاهم بقلب رمحته وأنجدهم بسبب نعمته وهو 
مّتبع ملا أسلف إليهم بام خيلفه عليهم عاجاًل وآجاًل، إْن أذن اهلل يف تثبيت نّيته عىل عزمه، 

قال: فكان كتابه هذا أرّس ألهل مّكة من األموال التي أنفذها إليهم(، انتهى)6(.

وجاء يف كتاب تاريخ بغداد لبن طيفور ما نّصه: )حّدثني الفضل بن مّمد العلوي 
قال: مّلا قدم املأمون تلّقاه عبيد اهلل بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ 
بن أيب طالب فقال: جعل اهلل قدومك يا أمري املؤمنني مفتاح رمحة لك ومَلن َقِدْمَت عليه 

)1( يف مارضة األبرار 2/ 19 )شارق احلجر(.
)2( )عبد اهللّ(.

)3( )تراكمت(.
)4( ]البنيان[ ل توجد يف مارضة األبرار 2/ 19.
)5( ]عليهم[ ل توجد يف مارضة األبرار 2/ 19.

)6( مارضة األبرار 2/ 19، موسوعة بطل العلقمي 3/ 379.
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من رعّيتك فقد أشقت البالد حني َحَلْلَت با وآنَس اهلل بُقربك أهلها ونصبت الرعّية 
ت إىل اهلل فيك ولك أيدهيا لُتصيب من َمقَدِمك عدلً حُيييها، ومن َنْيل  إليك أعينها، ومدَّ

يدك َفْضاًل ُيغنيها()1(.

وجاء أيضًا: )حّدثني الفضل بن مّمد العلوي قال: قال عبيد اهلل بن احلسن للمأمون 
مقدم  وجعله  النعمة،  املؤمنني  أمري  يا  اهلل  مألك  املأمون:  يساير  وطاهر  بغداد  دخل  مّلا 
الفتنة وشموهلا  الذي تالفانا عند ظهور  العّز والسالمة، واحلمد هلل  سالمة، وأداَم لك 
أهل  عىل  املسلول  وسيفك  صنيعتك  اليمينني)2(  بذي  واغرتابا  عنك  دارنا  وتراخي 
املطرورة  كالنبال  آخرنا  عند  من  اهلل  بحمد  أّنا  حّتى  طاعتك،  عىل  فجمعنا  معصيتك، 
مة صعارها، إْن نقرهتا حنت لك وإْن أزلتها عند كبد قوسك شكت عدّوك  نِصاهلا املَقوَّ
فنسأل اهلل تعاىل)3( أْن حيسن جزاءك عنّا وجزاؤه عىل ما حفظ فينا من غيبك وركب منّا 

من منهجك وقصدك()4(.

سنة  واملدينة  مّكة  ويّل  أّنه  األخبار  أصحاب  من  وغريه  الزيادي  حّسان  أيب  وعن 

)1( تاريخ بغداد لبن طيفور/ 66 وفيه: عبد اهللّ بن العّباس والصحيح ما أثبتناه. قال املحّقق: ويف ُأمراء البلد 
احلرام للسّيد أمحد دحالن/ 17، بريوت: الدار املتحدة: )هو عبيد اهللّ بن احلسني بن عبيد اهللّ...( أقول: 

احلسني اشتباه بل احلسن.
ط  )2( ويف تاريخ الطربي 6/ 99: )ذي اليمنيني وهو طاهر بن احلسني بن مصعب وّله املأمون احلرمني والُشَ
وجانبي بغداد ومعاون السواد، وقعد للناس وولّه خراسان إىل أقص عمل املشق تويّف سنة )207هـ( 

من مّحى وحرارة أصابته(.
)3( ل توجد يف تاريخ بغداد لبن طيفور/ 79.

)4( موسوعة بطل العلقمي 3/ 380، ويف تاريخ بغداد لبن طيفور/ 85 اختالف يف بعض الكلامت وهي: 
تالقانا، ُأخرانا، أزلتها بدلً من: تالفانا، آخرنا.
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عند  طالب  أيب  بن  علِّ  بن  العّباس  بن  اهلل  عبيد  بن  احلسن  بن  اهلل)1(  عبيد  )204هـ( 
قدومه بغداد، فلاّم حرض املوسم كتب إليه بالولية عىل املوسم وأْن يقيم احلّج بالناس)2(.

وقد ذكرت تلك الولية عّدة مصادر منها: ما ذكره ابن جرير الطربي يف تارخيه قال: 
البرصة،  الرشيد  بن  الكوفة وصالح  السنة  الرشيد يف هذه  بن  أبا عيسى  املأمون  )ووىّل 
ووىّل عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب احلَرمني، وحّج 

بالناس يف هذه السنة عبيد اهلل بن احلسن()3(. 

ومثله ما جاء يف البداية والنهاية)4( ويف الكامل يف التاريخ)5( وقال: ]السنة اخلامسة 
واملائتني[: وحّج بالناس يف هذه السنة عبيد اهلل بن احلسن، وهو وايل احلرمني)6(، كذا 

جاء يف البداية والنهاية)7( ويف الكامل يف التاريخ)8(.

)1( يف األصل )عبد اهللّ(.
)2( تاريخ خليفة بن خّياط/ 312، تاريخ بغداد لبن طيفور/ 81، موسوعة بطل العلقمي 3/ 380.

)3( تاريخ الطربي 6/ 90.
)4( ابن كثري الدمشقي 3/ 940.

)5( ابن األثري 5/ 367 قال املحّقق: ذكره النويري يف ناية اإلرب 22/ 211، وذكره الطربي يف تارخيه 8/ 
576، وذكره ابن اجلوزي يف املنتظم 10/ 131 وذكره اليعقويب يف تارخيه 2/ 455، وذكره املسعودي 

يف مروج الذهب 4/ 404، وذكره العظيمي يف تاريخ حلب/ 242، وذكره ابن حبيب يف املحرّب/ 41.
)6( تاريخ الطربي 6/ 92، تاريخ خليفة بن خّياط/ 313.

)7( ابن كثري الدمشقي 3/ 943.
)8( ابن األثري 5/ 370، قال املحّقق: ذكره الطربي يف تارخيه 8/ 580، وذكره اليعقويب يف تارخيه 2/ 455، 
456، وذكره ابن كثري يف البداية والنهاية 10/ 699، وذكره ابن اجلوزي يف املنتظم 10/ 142، وذكره 
يف  خّياط  ابن  وذكره   ،404  /4 الذهب  مروج  يف  املسعودي  وذكره   ،312  /3 تارخيه  يف  خلدون  ابن 

تارخيه/ 472، وذكره ابن حبيب يف املحرّب/ 41.
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ويف كتاب املحرّب: ويف سنة أربع ومائتني عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس 
بن علِّ بن أيب طالب وكذلك يف سنة مخس، وست ومائتني)1(.

وقال ]السنة السادسة واملائتني[: وحّج بالناس يف هذه السنة عبيد اهلل بن احلسن وهو 
وايل احلرمني)2(. ومثله يف البداية والنهاية)3( ويف الكامل يف التاريخ)4(.

النّسابون يف عدد ولد عبيد اهلل األمري قايض احلرمني ابن احلسن فمنهم من  وتباين 
جعلهم اثنني كابن عنبة)5( ومها: عل واحلسن، ووافقه الفتوين)6( واألعرجي)7( كذلك.

البيقهي:  ابنا عبيد اهلل األمري، وعند  الطقطقي احلسني)8(: عبد اهلل وعلٌّ  ابن  وعند 
بن  معبد  بن  اهلل  عبد  بن  األكرب  العّباس  بنت  مجيل  ُأّم  ُأّمهم  وبنات،  وإبراهيم،  عل، 

العّباس، ويف عل بن عبيد اهلل يقول الشاعر:

ــت ــا درج ــد اهلل م رنح النحيل)9( عى جلدي وأثواين)10(لـــوال عـــيٌّ وعــب

)1( أبو جعفر مّمد بن حبيب بن ُأمّية بن عمرو اهلاشمي البغدادي/ 41.
)2( تاريخ الطربي 6/ 99، تاريخ خليفة بن خّياط/ 313.

)3( ابن كثري الدمشقي 3/ 947.
)4( ابن األثري 5/ 380، قال املحّقق: ذكره ابن خّياط يف تارخيه/ 472، وذكره الطربي يف تارخيه 8/ 580، 
تاريخ اإلسالم )حوادث سنة: 201  الذهبي يف  املعرفة والتاريخ 1/ 195، وذكره  الفسوي يف  وذكره 

210هـ( )20(.
)5( عمدة الطالب/ 360 361.

)6( هتذيب حدائق األلباب يف األنساب/ 94.
)7( األساس ألنساب الناس/ 70.

)8( األصيل/ 329.
)9( النحيل: قال: صاع سع.

)10( لباب األنساب 2/ 619.
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وعند األزورقاين)1( عقبه من ثالثة رجال: عبد اهلل، واحلسن بفارس أعقب ببغداد 
والبرصة والربذة والشام، وعل، ُأّمهم كليم)2( بنت احلسن األفطس. 

اهلل،  أربعة رجال وهم: عل، وعبد  من  اهلل  عبيد  أعقب  فقد  احلسيني)3(:  عند  بينام 
واحلسن، ومّمد، وكذا عند شيخ الشف العبيديل)4(.

وعّدهم العمري سّتة ذكور: عليًا، وجعفرًا، واحلسن، وعبيد اهلل، ومّمدًا، وعبد اهلل 
قال: فأّما جعفر فلم يذكر له عقب)5(.

وعند البخاري فهم سبعة بنني أعقبوا مجيعًا، وهم: عبد اهلل، واحلسن، ومّمد األصغر، 
ومّمد األكرب، وعل، وجعفر، واحلسني. وعنده: أولد مّمد بن عبيد اهلل األكرب ليسوا 

مثل أولد مّمد بن عبيد اهلل األصغر يف صّحة النسب)6(. 

وعند الرجائي أعقب من سبعة رجال أيضًا، وهم: عل وعبد اهلل واحلسن ُأّمهم كلثم 
بنت احلسن)7( األفطس ومّمد وجعفر وعبيد اهلل وإبراهيم، ُأّمه ُأّم مجيل بنت العّباس 

األكرب بن عبد اهلل بن معبد بن العّباس)8(.

)1( الفخري/ 171.
)2( املصدر نفسه اهلامش قال يف )ن(: كلثم.

)3( مؤّيد الدين عبيد اهللّ احلسيني: الثبت املصان/ 156.
)4( هتذيب األنساب/ 276.

)5( املجدي/ 238.
)6( رّس السلسلة العلوية/ 93 قال يف الشجرة املباركة/201،احلسني األصغر.

)7( قال يف الشجرة املباركة/201، احلسني األصغر.
)8( املعقبون من آل أيب طالب 3/ 397 398.
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اثنان عىل قول  فأّما عيل بن عبيد اهلل، فُأّمه أفطسية وأعقب سّتة ذكور املعقب منهم 
العمري، ومها احلسن واحلسني ابنا علِّ بن عبيد اهلل األمري القايض)1(.

اهلل  عبيد  بن  علِّ  بن  احلسن  ابن  التابوت)2(  مّمد  بن  علُّ  احلسن  أبو  ولده:  فمن 
القايض ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس السّقاء، وكان له عّدة أولد بطربية، منهم من 
أعقب، وهم: أبو علٍّ مّمد، وأمحد، واحلسن، واحلسني، ومّمد األصغر بنو أيب احلسن 

علٍّ الطرباين.

وأّما احلسني بن علٍّ ابن القايض األمري عبيد اهلل، فُأّمه بنت عّم أبيه، وأولد عّدة كثرية 
من الولد)3(.

وعند البيهقي: والعقب من علِّ بن عبيد اهلل بن ]احلسن بن عبيد اهلل بن[ العّباس بن 
علِّ بن أيب طالب عليهام السالم: احلسني، وعل ُأّمهم ُأّم ولد.

والعقب من احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن ]احلسن بن عبيد اهلل بن[ العّباس بن علٍّ 
، والعّباس، وإبراهيم، ومّمد، ُأّم عبد اهلل عبدة بنت حييى  عليهام السالم: عبد اهلل، وعلٌّ

. بن احلسني بن علِّ بن احلسني بن علٍّ

والعقب من مّمد بن احلسني: أمحد.

، واحلسن. ومن علِّ بن احلسني: علٌّ

)1( املجدي/ 239، روضة األلباب /126..
الثاين يف مّمد أيب  ابن عل بن عبيد اهللّ  )2( يف هتذيب األنساب/ 281 قال: )والعقب من احلسن األصغر 

احلسن شاهد بَصْعَدة من اليمن يلّقب بالتابوت له ولده، ومّمد بن احلسن له أولد بزبيد(.
)3( املجدي يف األنساب/ 239.
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ومن إبراهيم: علٌّ أبو اليمن إبراهيم.

العّباس:  والعقب من احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن ]احلسن بن عبيد اهلل بن[)1( 
احلسني بن احلسني، ومحزة بن احلسني، والعقب من محزة: أمحد)2(.

ويف األصيل)3(: أّما احلسن بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين، فله ثامنية أولد: مّمد، وعبيد 
اهلل، واحلسن، وعبد اهلل، ومحزة وله احلسني)4(، وعبيد اهلل وله: علٌّ اهلدهد، والقاسم 

وعبد اهلل.

أّما مّمد بن احلسن، فأعقب من ولديه: احلسني، وعليًا.

أّما احلسني بن مّمد، فانتهى عقبه إىل: أمحد بن إبراهيم بن مّمد بن احلسني.

وأعقب إبراهيم بن مّمد هذا من ولديه: محزة وله: احلسني، وعل ومن عقبه: عبد اهلل 
ابن الداعي ابن عل.

وأّما عل بن مّمد، فانتهى عقبه إىل: زيد بن أيب منصور بن مّمد بن مّمد بن زيد بن 
عل، وأعقب زيد هذا من ولديه: أمحد، واحلسن.

انتهى عقب أمحد بن زيد إىل: أيب احلسني النجم باحلرضة الشيفة الكاظمّية اجلواد 
عىل مّشفها السالم ابن علِّ بن زيد الكويف املفتي الصالح ابن أمحد.

)1( قال )مح(: الزيادة ساقطة من مجيع النسخ.
)2( لباب األنساب 2/ 619 620.

)3( األصيل/ 329 330.
)4( يف )ج ح( املحسن عن املحّقق.
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وأّما احلسن بن زيد، فمن عقبه: إسامعيل بن علِّ بن املختار ابن احلسن)1(.

ويف التهذيب قال العبيديل: فأّما علُّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس 
بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم، فأعقب من ولده ]أيب عبد اهلل[ احلسني واحلسن 

األصغر ومّمدًا.

وزاد غريه ما مل يذكره يف كتابه هو: ومّمد بن ]عل بن[ عبيد اهلل الثاين باجلحفة وعبد 
اهلل بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين، وعلُّ بن علِّ بن عبيد اهلل باجلحفة، والعّباس بن علِّ بن 

عبيد اهلل الثاين، وعبيد اهلل الثالث بن علِّ بن عبيد اهلل)2(.

ويف الفخري: وأّما علُّ بن عبيد اهلل األمري ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، فعقبه 
الصحيح من أيب عبد اهلل احلسني باملدينة وحده، ُأّمه فاطمة بنت محزة بن احلسن بن عبيد 

اهلل بن العّباس السّقاء، وله سّتة معقبني.

- عبيد اهلل األمري باليمن، له ذيل طويل من عشة أولد.

- ومحزة له مخسة أولد أعقبوا وذّيلوا. 

- وعبد اهلل له ابنان ذّيال. 

-ومّمد أبو احلسن باملدينة، ُأّمه بنت احلسن األفطس، وهو أكثرهم عقبًا.

- وعل ببغداد، له مخسة معقبني، أحدهم: احلسن األكرب مريك)3( بمرص واحلسن 

)1( األصيل/ 330.
)2( هتذيب األنساب/ 276.

)3( الكلمة غري منقوطة يف النسختني )اهلامش(، ويف هتذيب األنساب/ 278 )اهُلَرْيك( وكذلك يف )املعقبون 
من آل أيب طالب( 3/ 399 400.
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األصغر مريك بمّكة، وهلام وإلخوهتام عقب. وقال أبو حييى: مريك هو ابن علِّ بن عبيد 
اهلل األكرب ابن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

واملحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل باليمن، له ثامنية أولد معقبون، فمن عقب 
مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل األمري بصغانيان السّيد اإلمام أبو املعايل املرتىض ابن 
طاهر بن علِّ بن احلسن بن أيب طاهر القاسم بفارس ابن مّمد بن احلسن األعرج ابن 
مّمد هذا، وله اليوم عقب، وبسمرقند السّيد اإلمام أبو شجاع مّمد بن أمحد بن محزة بن 

احلسني بن مّمد هذا، وله أربعة بنني هلم أعقاب)1(.

ويف رّس السلسلة العلوّية: )قال(: أّما علُّ بن عبيد اهلل فأولده ينزلون صعدة اليمن 
واملهجم وتلك البالد.

)وقال( بفسا فارس من ولد علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن 
بن علِّ  احلسني  بن  بن مّمد  بن علِّ  زيد  منهم  ثالثامئة رجل،  قدر  السالم  عليهام  علٍّ 
بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علٍّ عليهام السالم وكان منهم عقيل 

املقتول ولّه عضد الدولة ثّم قتله.

ومنهم الزاهد بنيسابور اليوم احلسن بن علِّ بن مّمد)2(.

له  القايض  اهلل  عبيد  بن  بن علِّ  احلسني  بن  اهلل  عبيد  ابن  اهلدهد   )3(
علٌّ ولده  فمن 

)1( الفخري يف أنساب الطالبيني/ 172.
)2( رّس السلسلة العلوّية/ 94.

أّما عند ابن عنبة: فاهلدهد هو: مّمد الوارد بفسا ابن احلسني بن عل  )3( يف املجدي/ 239 )عل اهلدهد( 
املذكور ويقال لولده بنو اهلدهد كام يف العمدة/ 360، ويف املعقبون من آل أيب طالب 3/ 398 قال: وأبو 
احلسن مّمد يلّقب »هدهد« نقيب فارس، ُأّمه بنت احلسن األفطس له عقب بفسا يقال هلم: بنو اهلدهد. 

ويف الثبت املصان/ 156 جعل )اهلدهد( هو داود األكرب ابن احلسني بن علٍّ )واهللّ أعلم(.
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عقب بسوراء وسقي الفرات، ووقع املحسن بن احلسني بن علِّ ابن القايض إىل اليمن 
فله با ولد)1(، ومن ولده علُّ بن املحسن، ومن ولده أبو عبد اهلل احلسني بن إسامعيل 

بن املحسن مات بمرص، وكان أبوه إسامعيل مقياًم بمّكة وللمحسن ذيل طويل وعدد.

وقال ابن طباطبا)2(: والعقب من املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين يف 
احلسن بن املحسن له أولد هلم أولد منهم: علُّ بن احلسن يلّقب بأيب حسوة، وحييى 
بن احلسن، وعبيد اهلل بن احلسن، ومّمد بن احلسن هلم سائرهم أعقاب، وعبد اهلل بن 
بن  اهلل  عبد  بن  املحسن  هّياج  أبو  ولده  الثاين  اهلل  عبيد  بن  علِّ  بن  احلسني  بن  املحسن 
املحسن وعلُّ بن عبد اهلل له ولد، وإبراهيم بن املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل 
الثاين له من الولد: مّمد بن إبراهيم له ولد، والفضل بن املحسن بن احلسني بن علِّ بن 
عبيد اهلل له أولد هلم عقب، وإسامعيل بن املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين 
باملهجم ولده أبو تراب احلسن)3( بن إسامعيل له عقب وأبو الفضل حييى بن إسامعيل 
له ولد، والعّباس بن املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين له أولد، وعلُّ بن 
املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين له أولد منهم احلسن بن علٍّ له أولد هلم 
أولد، واملحسن بن علٍّ له أولد وهلم إخوة، واحلسني بن املحسن بن احلسني بن علِّ بن 

عبيد اهلل الثاين له عقب، وزيد بن املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين له ولد.

وهناك لبس عند ابن عنبة، فعندما تكّلم عن ولد علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن، وذكر 
من ولده بنو هارون)4(، قال: )كانوا بدمياط، وهم ولد هارون بن داود بن احلسني بن 

)1( املجدي يف األنساب/ 239.
)2( هتذيب األنساب/ 277.

)3( يف منتقلة الطالبّية/315: املحسن.
)4( يف الثبت املصان قال: )زهرون( بدًل من )هارون( وأعتقد أنَّ يف الكلمة تصحيفًا.
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علٍّ املذكور، وأخو داود األكرب مّمد الوارد بفسا ابن احلسني بن علٍّ املذكور، ويلّقب 
هدهد ويقال لولده بنو اهلدهد وعّمه املحسن بن احلسني وقع إىل اليمن وله ذيل طويل 

وعقب كثري()1(.

أقول: كيف يكون املحسن عّمه وقد ذكره بأّنه ابن احلسني، إّنام يكون أخاه ألّن مّمدًا 
الوارد بفسا هو ابن احلسني، وهذا يوافق قول العمري املذكور)2(.

وأّما احلسن بن احلسني بن علٍّ فأولد ومل يطل ذيله.

ومحزة بن احلسني بن علٍّ أولد وأكثر من ولده ]وقع[)3( إىل اليمن مّمد بن جعفر بن 
القاسم بن محزة بن احلسني بن علٍّ بن عبيد اهلل األمري القايض، وكان عبد اهلل بن محزة بن 

جان، وهو صاحب ابن دينار مات عن ثالثة ذكور. احلسني متوّجهًا بأرَّ

ويف التهذيب: فأّما محزة بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين بن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس ولده من احلسن بن محزة والفضل بن محزة ومن القاسم بن محزة وعبيد اهلل بن 

محزة واحلسني بن محزة وعبد اهلل بن محزة وهلم سايرهم أعقاب.

فأّما احلسني بن محزة بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين ولده محزة بن احلسني له 
ولد، واملحسن بن احلسني بن محزة له ولد، واحلسن بن احلسني بن محزة له عقب، وعبد 
له  احلسني  بن  له عقب، وأمحد  بن محزة  بن احلسني  وإبراهيم  بن محزة،  بن احلسني  اهلل 

)1( عمدة الطالب يف نسب آل أيب طالب/ 360.
اهللّ له عقب منهم: هارون بن داود بن  املنثور 2/ 485: )وأّما احلسني بن علِّ بن عبيد  الدّر  )2( وجاء يف 
احلسني املذكور له عقب بدمياط يقال هلم بنو هارون ويف بعض النسخ أّن مسن بن احلسن هو ابن احلسني 
هذا وأّنه عّم هارون ل عّم اهلدهد واهللّ أعلم(، ويف التهذيب/ 276 أّن مسنًا هو ابن احلسني بن علِّ بن 

عبيد اهللّ الثاين.
)3( يف األصل مل يذكر ]وق[. املجدي يف األنساب/ 239.
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عقب، وأّما عبيد اهلل بن محزة بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين ولده أمحد بن عبيد اهلل 
وحييى بن عبيد اهلل أعقب وعقيل بن عبيد اهلل أعقب.

وعبد اهلل بن محزة بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين له ولد)1(.

وأّما داود)2( بن احلسني بن علِّ ابن القايض فكان بمرص، وأولد ولدًا واحدًا يقال له 
احلسن ولد بدمياط وسكنها وأولد با داود وأمحد وهلام عقب)3(.

)1( هتذيب األنساب/ 277 278.
)2( املجدي/ 239 ويف نسخة أخرى/ 446.

)3( ويف التهذيب ذكر أولد داود وعبيد اهللّ ومّمدًا وعبد اهللّ بني احلسني بن عّل بن عبيد اهللّ الثاين فقال: 
والعقب من عبيد اهللّ بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهللّ الثاين من أيب العّباس الفضل بن عبيد اهللّ ولده أبو 
عل عبيد اهللّ ومّمد الشعراين هلام عقب. ومّمد بن عبيد اهللّ له عقب، واحلسن بن عبيد اهللّ له ولد، وعل 
بن عبيد اهللّ يلّقب: اهلُْدُهْد له عقب، وعبد اهللّ بن عبيد اهللّ ولده عل بن عبد اهللّ له زيد بن عل له عقب، 
أبو احلسن )رمحه اهللّ(.  الدينور وفيه غمز: حّدثني بذلك شيخي  له ولد )يسكن  واحلسني بن عبيد اهللّ 
املجدي(. وأّما مّمد بن احلسني بن عل بن عبيد اهللّ الثاين من أيب مّمد احلسن األعرج بن مّمد ومن عل 
بن مّمد له عقب والعّباس بن مّمد له ولد، فأّما أبو مّمد احلسن بن مّمد بن احلسني بن عل بن عبيد اهللّ 
فولده مّمد أبو جعفر له عقب، وطاهر بن احلسن األعرج له ولد، والقاسم بن احلسن األعرج له ولد، 
وعل بن احلسن األعرج له ولد، وعبيد اهللّ بن احلسن األعرج كان بالبرصة مدفوعًا ثّم اعرتف به، له ولد. 
وأّما عبد اهللّ بن احلسني بن عل بن عبيد اهللّ الثاين فولده أبو مّمد احلسن بن عبد اهللّ له أعقاب واحلسني 
بن عبد اهللّ له عقب، فأّما أبو مّمد احلسن بن عبد اهللّ بن احلسني بن عل بن عبيد اهللّ الثاين فولده محزة 
األحول وعل بن احلسن أبو الرؤوس وأبو عبد اهللّ مّمد بن احلسن له عقب، فأّما محزة األحول بن احلسن 
بن عبد اهللّ بن احلسني فولده املحسن بن محزة األحول ابن احلسن له أولد، وأّما عل أبو الرؤوس ابن 
احلسن بن عبد اهللّ بن احلسني بن عل بن عبيد اهللّ الثاين ولده احلسن وعبد اهللّ َمْهَمْه الُعَلْيق بن احلسن أيب 
الرؤوس. و ]أّما[ أبو عبيدة مّمد بن احلسن بن عبد اهللّ بن احلسني بن عل بن عبيد اهللّ الثاين ولده احلسني 
الكبيس وأبو سديد احلسن بن أيب عبيدة مّمد بن احلسن بن عبد اهللّ بن احلسني، وعبد اهللّ بن أيب عبيدة 
بن احلسن له ولد، وعل بن أيب عبيدة له ولد وأّما احلسني بن عبد اهللّ بن احلسني بن عل بن عبيد اهللّ الثاين 
ولده عل بن احلسني وعبد اهللّ بن احلسني واملحسن بن احلسني له عقب وإبراهيم األسود بن احلسني وأبو 
كتيبة احلسن بن احلسني، ومحزة املؤّذن األكرب، ومحزة األصغر، وعبيد اهللّ بن احلسني، واحلسن بن احلسني. 

)شيخ الشف العبيديل/ 279 280(.
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أربعة ذكور منهم رصحيان،  فأولد  فارس،  نقيبًا من  بن علٍّ  بن احلسني  وكان مّمد 
العمري: وجدت ذلك بخط  العّباس وأمحد، ومغموزان ومها احلسن وعّل، قال  ومها 
أيب احلسن بن دينار النّسابة األسدي الكويف وقد أولدا فمن ولد احلسن أبو مّمد احلسن 
قال: أنا ابن أيب احلسن عل بن مّمد بن احلسن الذي فيه الغمز، وكان أعرج يكنّى أبا 
مّمد بن مّمد بن احلسن بن عّل ابن األمري القايض يلّقب باملذّكر، قتله سبكتكني)1(، 

)وجرت له خطوب مع أخيه زيد بن علٍّ وعرض بطالن دعواه()2(.

وكان عبد اهلل بن احلسني يسكن القمة من أرض اليمن وله ذيل ووقع ولده املحسن 
إىل مّكة، ومن ولده محزة بن املحسن)3( بن محزة بن احلسن بن عبد اهلل بن احلسني بن علِّ 

ابن األمري القايض يسكن الدينور وفيه غمز، قال: حّدثني بذلك شيخي أبو احلسن.

يسكن  احلسني  بن  اهلل  عبد  بن  احلسني  بن  إبراهيم  بن  مّمد  بن  اهلل  عبد  ولده  ومن 
الدينور أيضًا، وفيه نظر.

وقع  الولد،  من  عّدة  وله  باملدينة،  فكان  األمري،  ابن  علِّ  بن  احلسني  بن  علُّ  وأّما 
امللّقب  األمري  ابن  علِّ  بن  احلسني  بن  علِّ  بن  واحلسن  اليمن،  إىل  علٍّ  بن  مّمد  منهم 
باهلريك)4(، وهو ألُّم ولد وأولد بمرص حسينًا وله ولد وبدمياط عليًا وله ولد، وبنصيبني 

)1( سبكتكني احلاجب الرتكي الذي خلع اخلليفة املطيع وويل ولده الطائع كان ذلك يوم الثالثاء التاسع عش 
من ذي القعدة سنة ثالث وسّتني وثالثامئة من اهلجرة وهو الذي قّوى السنّة عىل الشيعة )البداية والنهاية 

.)148 /4
)2( املجدي يف األنساب/ 240 وما بني القوسني ففي الكالم اضطراب كام جاء يف اهلامش، هتذيب األنساب/ 

.280
)3( ويف هتذيب األنساب/ 280: )فأّما محزة األحول ابن احلسن بن عبد اهللّ بن احلسني فولده املحسن بن محزة 

األحول ابن احلسن له أولد(.
)4( املجدي يف األنساب/ 240.
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حييى، وكان له ولد غري هؤلء، وأعقب أمحد بن علِّ بن احلسني بمرص عّدة ذكور منهم 
مّمد واحلسني.

وولد احلسن بن عبيد اهلل األمري القايض، وكان مقياًم بمّكة ثالثة ذكور، فمن ولده علِّ 
بن العّباس بن مّمد بن العّباس بن مّمد، وقالوا: بل هو ابن احلسن بن احلسن بن عبيد 

اهلل، املعروف بالوتن، له بقّية إىل يومنا ببغداد والبرصة.

وأّمـا حمّمـد بـن عبيـد اهلل األمـري، فأولد سـبعة ذكور، ولـه عقب وذيـل باملغرب هم 
)صح(. يف 

وأّما عبد اهلل)1( بن عبيد اهلل األمري ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب 
طالب عليهام السالم، قال: فذكر شيخنا أبو احلسن أّنه أولد ثامنية عش)2( ذكرًا، منهم: 

أمحد وجعفر أولدا ومل يطل ذيلهام.

وقال السـيد أبو احلسـن مّمد احلسـيني اليامين وله ثامنية أولد وهم: مّمد الشـهيد، 
مّمـد اللحيـاين بالرملـة، حييـى عقبـه باملغـرب، جعفـر األصغـر، عبـد اهلل ولـه مّمد، 
، ومّمد،  موسـى، قاسـم األصغر عقبه باملدينة، وإسـامعيل ولـه أربعة أولد وهم: عـلٌّ

واحلسـن، واحلسني.)3(

)1( يف املجدي يف األنساب للعمري/ 241، كذلك يف رّس السلسلة العلوية/ 94 كذلك يف الثبت املصان/ 
156. عندهم مجيعًا أّن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ األمري ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس السّقاء. بينام ذهب 
ابن عنبة يف العمدة/ 360 إىل أّن عبد اهللّ هو ابن احلسن بن عبد اهللّ األمري ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن 

العّباس بن علٍّ )عليهام السالم(. كذا قال السّيد جعفر األعرجي يف الدّر املنثور 2/ 485.
)2( ويف الدّر املنثور 2/ 485: أولد عبد اهللّ بن احلسن من أحد عش رجاًل، كذا قال مؤّيد الدين عبيد اهللّ 

احلسيني/ 156 يف الثبت املصان. ووافقهم ابن عنبة يف عمدة الطالب/ 360 عىل هذا العدد.
)3( روضة األلباب /126.
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املالح  موسى  ولده  من  موسى،  بالكوفة  له  كان  اهلل  عبد  بن  إسامعيل  ومنهم 

األُطروش)1( ابن حييى بن موسى بن إسامعيل بن عبد اهلل له بقّية ببغداد وكان له بشرياز 

احلسن بن إسامعيل له با عقب.

قال األعرجي: ومنهم قوم وقعوا إىل طربستان كان منهم بآمل احلسني)2( بن مّمد 

بن احلسن املذكور وابنه احلسني وكالمها دفنا يف قرب واحد وهلم عقب بآمل، وبسوراء 

، وله عقب. علٌّ

ومن ولده ببغداد إبراهيم أخو األشرت موسى)3( بن حييى بن موسى بن إسامعيل له 

بقية ببغداد، وكان طاهر بن عبد اهلل بالقمة من اليمن وله با عقب وكذلك عبيد اهلل بن 

عبد اهلل أولد بالقمة أيضًا.

ويف رّس السلسلة العلوّية: وولد عبيد اهلل بن احلسن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن 

بن عبيد اهلل بن العّباس بن علٍّ عليهام السالم، ُأّمه خدجية بنت علِّ بن احلسني األصغر 

وكان املأمون يسّميه الشيخ ابن الشيخ، وكانت تت عبد اهلل بن عبيد اهلل هذا فاطمة بنت 

اهللّ  بن عبيد  بن احلسن  اهللّ  بن عبيد  بن احلسن  اهللّ  بن عبد  املالح األطروش هو موسى  ابن عنبة:  )1( عند 
يف  )املظّفر  يسمع  ل  األصم  واألُطروش  وبقّية.  عقب  له  العمري  وعند  الشجاع.  الكويف  العّباس  بن 

موسوعته/ 389(.
)2( الدّر املنثور 2/ 486، وعند البخاري احلسن وابنه احلسن بدًل من احلسني وابنه احلسني قال: وبراة ولد 
عبيد اهللّ بن احلسن بن إسامعيل بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ وبطربستان ولد احلسن بن مّمد بن احلسن بن 
إسامعيل بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ من ابنه احلسن بن احلسن بن مّمد ختن الشجري بآمل وله عقب )رّس 

السلسلة العلوية/ 94(.
)3( جاء يف اهلامش من املجدي يف األنساب/ 241: كذا يف مجيع النسخ ويف العبارة اضطراب ولعّلها كانت 

يف األصل: أخو األشرت موسى، ابن حييى... إلخ.
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إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم ُأخت اإلمام القاسم بن إبراهيم)1(.

باملدينة، وسعى يف الصلح بني بني علٍّ  القاسم)2( بن عبد اهلل، فكان له خطر  وأّما 
وبني جعفر، وكان أحد أصحاب الرأي واللسن وكان له ذيل)3(.

وأّما موسى بن عبد اهلل، فكان بالري وولده احلسن بن موسى، له تقّدم بالري يعرف 
بابن األفطسية وله عقب هناك، لكنَّ البخاري قال ل يصلح له عقب)4(.

وأّما مّمد بن عبد اهلل بن عبيد اهلل األمري، وهو املعروف باللحياين)5( وكان متشاًم، هو 
وإخوته ألُّمهات شّتى، وأعقب اللحياين وأكثر، وهم باملدينة وعسفان واجلحفة ومّكة 
والياممة)6(، فمن ولده هارون أولد بالرّقة وبالنصيبني)7(، أمحد وإبراهيم من ُأّم ولد يقال 
هلا: فكر، ماتا بالرّقة وبا قربامها وأعقبا، فكان ألمحد ولد بحمص يقال له هارون قال 

)1( رّس السلسلة العلوية/ 91، ويف الشجرة املباركة/ 200 201 ُأّم عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن هي: كلثم 
بنت احلسني األصغر وكذلك يف )املعقبون( 3/ 397 وعنده كلثم بنت احلسن األفطس.

)2( ويف روضة األلباب /126، القاسم األكرب عقبه باملدينة.
)3( املجدي يف األنساب/ 241، عمدة الطالب/ 360، مشّجر العّباس املستّل من الشجرة البهّية يف أنساب 

السادة األعرجية/ 12، املعقبون من آل أيب طالب 3/ 404.
)4( رّس السلسلة العلوية/ 94 قال: )وموسى بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن 
علٍّ ل يصّح له عقب أصاًل البتة. ومن انتمى إليه فهو كّذاب. واهللّ أعلم( ويف )املعقبون( 3/ 403 قال: 

موسى املاّلح األطروش الكويف الشجاع، كان بالري.
العلقمي 3/ 389:  املظّفر يف موسوعة بطل  قال  الطالب/ 360،  املجدي يف األنساب/ 241، عمدة   )5(
)ويذكر صاحب القاموس أّن اللحيان كبري اللحية/ وحليان واديان. وحلي كهدي واد باملدينة(، فام أدري 

أنسب هلذا املوضع أم أّنه كان كبري اللحية مل أجد من نّص عىل هذا اللقب.
)6( رّس السلسلة العلوية/ 94، املعقبون من آل أيب طالب 3/ 403.

)7( روضة األلباب /126.
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ُيسأل عن ولده بمشيئة اهلل)1(.

وكان هلـارون بـن مّمـد اللحيـاين بالرحبـة ولـد يكنّـى أبـا الفضـل اسـمه العّباس 
أولـد بـا مّمدًا.

أمحد  الفضل با  وأولد  أولد با فضاًل،  بنصيبني  فكان  اللحياين  بن مّمد  فأّما محزة 
ومات أمحد عن ولدين.

أّيام  بقزوين  الطاهرّيُة  اهلل  عبد  وابنَه  قتله  بقزوين  اللحياين  مّمد  بن  إبراهيم  وكان 
املعتّز، وله ذيل مل يطل.

ومنهم املحسن بن علِّ بن مّمد امللّقب )هاذا()2( ابن عبيد اهلل)3( بن مّمد اللحياين، 
له بنصيبني بقّية إىل يومنا يعرفون ببني مسن)4(.

إدريس بن موسى بن  قتله  الفرج األصفهاين:  أبو  فقال  اللحياين  وأّما داود بن مّمد 
عبد اهلل بن موسى بينبع، وكان خطيبًا، وهو الثائر باملدينة ومّكة أّيام األخيرض، وكان أولد 
بطربية، وكان له برّس من رأى مّمد بن سليامن بن داود، وزاد اليامين ابنًا آخر اسمه علٌّ وله 

مّمد أمريكا، و من عقبه، القايض بالري حيدر بن محزة بن مّمد أمري بن علِّ بن داود)5(.

وكان سـليامن بـن مّمـد اللحيـاين، بالرملـة، ولـه عقـب منهـم بطربيـة احلسـن بن 
سـليامن لـه عقب.

)1( املجدي يف األنساب/ 241.
)2( جاء يف اهلامش يف خ هذا املجدي يف األنساب/ 242.
)3( جاء يف اهلامش يف األساس )عبد اهللّ( املجدي/ 242.

)4( املصدر نفسه/ 242، املعقبون من آل أيب طالب 3/ 406.
)5( روضة األلباب /126.
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اللحياين باجلحفة أولد با مّمدًا وقاساًم، فأّما مّمد بن طاهر  وكان طاهر بن مّمد 
فله عقب.

وأّما إبراهيم بن طاهر، فكان له طاهر املعروف باملّدثر)1(، من ولده أبو حرب زيد 
األعرج وأبو طالب علُّ أبو جعفر بن طاهر بن إبراهيم بن طاهر ابن اللحياين، هلام بقّية 
ببغداد إىل يومنا، وكان القاسم بن مّمد اللحياين بالري وهو صاحب أيب مّمد احلسن 

العسكري عليهام السالم)2(.

قال البخاري: وفد عىل احلسن بن زيد باملدينة وتويّف بطربستان آمل، ومن ولده كان 
بالري أبو طاهر احلسن بن محزة بن القاسم بن مّمد بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن 

عبيد اهلل بن العّباس بن علٍّ عليهام السالم، وولده عمر أبو احلسن الشعراين)3(.

وأّما العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، كان بليغًا فصيحًا 
احلجاز  أمرَي  وقته،  يف  أهله  شيخ  عاملًا  واملأمون،  الرشيد  عند  الناس  آَثَر  شاعرًا)4(، 

وخطيبها)5( وذكره ابن النديم يف مجلة اخلطباء يف الفهرست)6(.

)1( جاء يف اهلامش من املجدي/ 242 تسميات للمّدثر تدّل عىل الرتّدد يف الكلمة يف األصل املستنسخ منه، 
املعقبون من آل أيب طالب 3/ 405.

)2( عمدة الطالب/ 360، الدّر املنثور 2/ 485، املعقبون من آل أيب طالب 3/ 406.
)3( رّس السلسلة العلوّية/ 94. وقال العمري يف املجدي/ 243: )ولد بقّية ولعّله أراد وله بقّية بالري )يقصد 
القاسم بن مّمد اللحياين( من ولد محزة، وولد علٍّ املعروف بالشعراين وكان له بقزوين بقّية من ولده 

إسامعيل، قال نسأل عنهم إن شاء اهللّ تعاىل(.
)4( عمدة الطالب/ 359.

)5( الشجرة املباركة/ 198.
)6( الفهرست/ 201.
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قال أبو نرص البخاري: ما رؤي)1( هاشمي أعذب لسانًا منه وكان مكينًا عند الرشيد 
متوّجهًا)2(، ذكر العمري بعضًا من شعره)3(.

قدم بغداد يف أّيام الرشيد، وأقام يف صحبته، ثّم صحب املأمون بعده، وكان من أكثر 
رجال بني هاشم فصاحة وشعرًا، وجلاللته وفضله وبالغته وفصاحته يكنّى عند الرشيد.

ولـد العّبـاس بن احلسـن بـن عبيـد اهلل بن العّباس الشـهيد عـشة ذكور أولـد منهم 
أربعـة: عبيـد اهلل وعـّل وأمحـد وعبـد اهلل)4(، ولتفـاوت املصـادر يف عقبه آثـرت تناوهلا 

الفائدة. مـن  ملزيد 

ففي التهذيب: والعقب من ولد العّباس الشاعر اخلطيب ابن احلسن بن عبيد اهلل بن 
العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم وهو البيت املقّدم يف عبد اهلل اخلطيب ابن 

العّباس الشاعر، ويف أمحد بن العّباس الشاعر، ويف عبد اهلل األكرب ابن العّباس)5(.

ويف الشجرة املباركة: أّما العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، فعقبه 
من رجل واحد عبد اهلل الشاعر اخلطيب، وعقب عبد اهلل سّتة رجال: عبيد اهلل بفارس 
وعّل عقبه بسوراء ومحزة بفارس، وأمحد اخلطيب بالرملة، والعّباس بالعراق، والفضل 

بمرص، وهلم أعقاب)6(.

)1( يف األصل )رأي(.
)2( رّس السلسلة العلوية/ 90.

)3( املجدي/ 236، العّباس/ 311 عن تاريخ بغداد 12/ 126، أعيان الشيعة 7/ 413.
)4( املجدي/ 237، املعقبون من آل أيب طالب 3/ 416 417.

العّباس يف أسامء اخلطباء يف الفهرست  )5( هتذيب األنساب/ 288، وجاء ذكر عبد اهللّ اخلطيب مع والده 
لبن النديم/ 201.

)6( الشجرة املباركة/ 199.
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عبد  عقب  األصّح  األشهر  معقبون،  أولد  فله  الشاعر،  العّباس  أّما  الفخري:  ويف 
اهلل األصغر الشاعر اخلطيب وحده، وله مخسة أولد أعقبوا بالصعيد وسوراء وطربية 
ُأّمه  محزة،  عقبًا  وأكثرهم  وفارس،  والعراق  والرملة  ودمشق  ومرص  والبرصة  وبغداد 

حسنية)1(. وأمحد اخلطيب بالرملة)2(.

ويف األصيل: أّما العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل، فأعقب من ولديه: أمحد، 
وعبد اهلل األصغر اخلطيب الشاعر.

أّما أمحد بن العّباس الشاعر، فانتهى عقبه إىل: موهوب ببغداد ومّمد وجعفر بني عبد 
اهلل بن احلسني بن أمحد.

وأّمـا عبـد اهلل األصغـر ابـن العّبـاس الشـاعر، فأعقـب مـن ثالثـة رجـال: أمحـد، 
والعّبـاس. ومحـزة، 

من عقب أمحد بن عبد اهلل األصغر: علٌّ بن مّمد سقسق)3( ابن احلسن أيب ختيلة بن 
علِّ بن مّمد بن أمحد)4(.

وأّما محزة بن عبد اهلل األصغر، فأعقب من ثالثة رجال: محزة وله: احلسني، وعبيد 
اهلل، ومّمد ومن عقب عبيد اهلل بن محزة: مّمد بن أيب الفضل بن عبيد اهلل.

وأّما مّمد بن محزة، فانتهى عقبه إىل علٍّ بأصفهان ابن عبد اهلل بن إبراهيم بن احلسني 
بن علِّ بن مّمد.

)1( الفخري/ 170، ويف املجدي/ 237 ُأّمه حسينية.
)2( الفخري/ 170.

)3( يف )ج( شقشق )اهلامش( من األصيل/ 331.
)4( األصيل/ 331.
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وأّمـا العّبـاس بـن عبـد اهلل األصغـر، فانتهى عقبـه إىل: أيب الفتح النّسـاج ابـن فليتة 
بـن أيب احلسـني مّمـد بن املسـلم بن مّمـد بن أمحد بـن أيب احلسـن علِّ بن عبـد اهلل بن 
العّبـاس، وأليب الفتـح ثالثة أولد: أبو املعايل وله: احلسـن، وإبراهيـم، ومّمد صاحب 

املنطقة ولـه ولدان: عبـد اهلل وأمحد)1(.

قـال البخـاري: العقـب منهـم لعبـد اهلل بـن العّبـاس األصغـر ل غـري: أعقـب من 
أولد عبـد اهلل بـن العّبـاس بن احلسـن بن عبيـد اهلل بن العّبـاس بن علٍّ عليهام السـالم 
، ومحـزة، وجعفـر، وعّبـاس األصغـر، وإبراهيـم، وعبـد اهلل  سـبعة: العّبـاس، وعـلٌّ

والفضـل )يقـال( إّنـه أعقب)2(.

قـال العبيـديل: فأّمـا أمحـد بـن عبـد اهلل بـن العّبـاس بن احلسـن فولـده أبـو الطّيب 
مّمـد بـن أمحـد بالرملة بـا بقّية، وأبو احلسـني مّمـد األكرب ابن أمحـد من ولـده الزّراد 
ببغـداد ويلّقـب ِشقِشـق احلسـن بـن أيب حنتلـة)3( عـّل بـن أيب احلسـني مّمـد األكـرب 
ابـن أمحـد بـن عبـد اهلل اخلطيـب ابـن العّباس بن احلسـن لـه عقـب ببغـداد يف آخرين، 
والفضـل بـن أمحـد بـن عبـد اهلل اخلطيـب يف صـح، أعقب مـن ولـده أمحد بـن الفضل 
لـه ولـد، وأبـو احلسـني مّمد بـن أمحد بـن عبـد اهلل اخلطيب أعقـب من عـلٍّ ومحزة هلام 

عقـب، وعـّل بن احلسـني، وعبـد اهلل بطربيـة يف صح)4(.

)1( املصدر نفسه/ 330 331.
بالرملة،  اخلطيب  أمحد  وهم:  رجال،  تسعة  من  أعقب  أّنه  الرجائي  وعند   93 العلوية/  السلسلة  رّس   )2(
والعّباس بالعراق، ومحزة بفارس وأبو احلسن عّل عقبه بسوراء والبرصة وجعفر )اجلحش( بطربية وعبد 

اهللّ والفضل بمرص ومّمد األصغر وعبيد اهللّ بفارس وجلميعهم أعقاب )املعقبون 3/ 417(.
)3( يف األصيل: أبو ختيلة.

)4( هتذيب األنساب/ 288 289.
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قـال العمـري: فمـن ولـد أمحـد أبـو احلسـني زيـد الشـاعر، وكان لـنّي الشـعر، ابن 

العّبـاس)1(. بـن  أمحد 

العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل، فكان سّيدًا شاعرًا  البخاري: وأّما عبد اهلل بن  قال 

فصيحًا له تقّدم عند املأمون، وكانت تته فاطمة بنت عبد اهلل بن إسحاق بن إبراهيم بن 

احلسن بن احلسن بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم، وكان لسان آل أيب طالب، وأمجع 

الناس عىل أّنم مل يروا يف زمانه مثله)2(.

تويّف يف خراسان)3(، وقال املأمون مّلا سمع بموته: استوى الناس بعدك يا بن عّباس، 

ومشى يف جنازته، وكان يسّميه الشيخ ابن الشيخ)4(.

قال العمري: فمن ولده ابن األفطسية الشاعر، وهو عبد اهلل بن العّباس وُأّمه أفطسية، 

أنشدين شيخنا أبو احلسن مّمد بن مّمد احلسيني لعبد اهلل)5( ابن األفطسية ابن العّباس 

بن عبد اهلل )بن( العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام 

)1( املجدي/ 237.
)2( رّس السلسلة العلوية/ 91.

)3( الدّر املنثور 2/ 483.
)4( عمدة الطالب/ 359، الثبت املصان/ 156، رّس السلسلة العلوية/ 91، وفيه قال املأمون مّلا سمع بموته: 

)أسف الناس بعدك يابن عّباس ومشى يف جنازته... (.

)5( هتذيب األنساب/ 289 قال: )والعّباس بن عبد اهللّ اخلطيب ابن العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهللّ 
بن العّباس فأعقب من عبد اهللّ وحده وأعقب عبد اهللّ وهو أبو جعفر احلامين من أيب احلسن علِّ بن عبد 
اهللّ يلّقب ُمَرْيح. قال البخاري: ومن أيب الفضل مّمد بن عبد اهللّ، وأعقب ُمَرْيح عل بن عبد اهللّ احلامين 
ابن العّباس بن عبد اهللّ بن العّباس الشاعر من أيب مّمد احلسن وأيب عبد اهللّ أمحد وأيب طالب العّباس هلم 

ولد بالبرصة أعني احلسن ابن ُمَرْيح ولدِه يف صح(.
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السالم، وكان شاعرًا منطبع الشعر دمث األخالق.

بسوراء  الشاعر  اهلل  عبد  بن  عّل  وأولد  جعفر  أبا  ويكنّى  وأكثر  األفطسية  ابن  أولد 

وأولد جعفر بن عبد اهلل الطربي وأولد أمحد بن عبد اهلل الشاعر)1( بالرملة ونواحيها، 

وكان خطيب الرملة وولده محزة)2( بطربية ُأّمه حسينية وكان جلياًل، فمن ولده الشيف 

النبيه أبو الطّيب مّمد ابن)3( الطرباين اسمه مّمد بن محزة بن عبد اهلل الشاعر، ووجدت 

يف تعليق أيب الغنائم احلسني قال يل ابن خداع أبو القاسم النّسابة، كان أبو الطّيب مّمد 

املؤمنني  أمري  ابن  العّباس  بن  اهلل  عبيد  بن  احلسن  بن  العّباس  بن  اهلل  عبد  بن  محزة  بن 

عليهام السالم. وُأّمه زينب بنت إبراهيم بن مّمد بن أيب الكرام اجلعفري بطربية، وكان 

من أكمل الناس مروءة وسامحة وصلة رحم وكثرة معروف مع فضل كثري وجاه واسع 

واّتذ بمدينة األردن وهي طربية وما يليها الضياع، ومجع أموالً فحسده طفج بن جف 

)1( املجدي/ 237. وعند الداودي احلسني يف العمدة/ 359 عقب أيب عبد اهللّ أمحد )يف صح(. ويف الدّر 
املنثور: للسّيد األعرجي عن الداودي أيضًا أّن عقب أيب عبد اهللّ أمحد يف )حلس( ويف )صح( ويف )حلس( 
كليهام يعني خاضع للتحقيق 2/ 484 اهلامش، تقيق: حسني أيب سعيدة املوسوي، وهناك من يرى يف 
النسب لكن  ينفي صّحة  أّن )يف( حرف جر ول يمكن أن يدخل حرف اجلر عىل فعل، فذلك  معنامها 

األّول أشهر عند النّسابني .

أبو  بطربية  فولده  احلسن  ابن  الشاعر  العّباس  بن  اهللّ  عبد  بن  محزة  )فأّما  األنساب/ 289:  هتذيب  )2( ويف 
الطّيب مّمد الطرباين ابن محزة له عقب من املحسن بن احلسن بن مّمد بن محزة سّيد فاضل يف آخرين 
من إخوته، وعّل بن أيب الطّيب مّمد بن محزة بن عبد اهللّ بن العّباس الشاعر له ولده مّمد أبو الطّيب 
الدنداين ومن ولده اللُقيش بن عل بن أيب الطّيب مّمد بن محزة وآخرون بطربية، ومن ولد محزة بن عبد 
اهللّ بن العّباس قال: احلسني له محزة ولده بمرص، وعبد اهللّ أبو جعفر بن احلسني املكاري يعرف بجميلة، 
واحلسني بن عبد اهللّ بن احلسني بن محزة املعروف بأيب مجيلة كانوا بقرص ابن هبرية له أولد بسوراء، ومنهم 

ببغداد(.
)3( يف نسخ ُأخرى مّمد الطرباين بدون )ابن( )املعقبون 2/ 418(.
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وتسعني  إحدى  سنة  صفر  يف  بطربية  له  بستان  يف  قتلوه  جندًا  إليه  فدّس  الفرغاين)1(؛ 

ومائتني)2(، ورثته الشعراء، فمن ذلك القصيدة امليمية التي أّوهلا:

ــام ــ اإلس ــى  عـ ــى  ــن ج رزٍء  اجلسام)3(أيُّ  اخلطوب  من  خطٍب  أيُّ 

ونسـبه ابـن حـزم الظاهري يف ولـد عبيـد اهلل األمري قال: أبـو الطيِّب مّمـد بن محزة 
بـن عبيـد اهلل بن العّبـاس، حاُله قـد جلَّت بـاألردن وكثر مالـه وضياعه، وكان يسـكن 
مدينـة طربيـة، فكامنـه)4( طغـج أّيـام القرامطة، فقتلـه يف ُبسـتانه، وكان اهّتـم بامليل إىل 

القرمطـي لعنه اهلل)5(.

ونقل املظّفر عن السّيد الداودي يف العمدة يف أعقاب العّباس بن احلسن: منهم محزة 
بن عبد اهلل بن العّباس ولد بطربية فمن ولده بنو الشهيد وهو أبو الطّيب مّمد بن محزة 
املذكور وهو من أكمل الناس مرّوة وسامحًا وصلة رحم وكثرة معروف مع فضل كثري 
بن  طغج  فحسده  أموالً  ومجع  ضياعًا  طربية  وهي  األردن  بمدينة  واّتذ  واسع،  وجاه 

الطالبيني/ 261: )فحسده ظفر بن خرض  أنساب  املنثور 2/ 484، معامل  الدّر  املجدي/ 237 238،   )1(
الفرغاين( ويبدو هناك تصحيف بسبب  املصان/ 156 )فحسده طفج بن خف  الثبت  الفراعني(، ويف 
الطبع أو النقل، كذا جاء يف كتاب بحر األنساب املسّمى باملشّجر الكّشاف/ 226، والصحيح ما ذكره 
الدامغاين يف تعليقاته قال: طغج بن جف الفرغاين، هو عامل هارون بن مخارويه عىل الشام، وله وقائع 
باإلخشيد حاكم مرص  املعروف  بن طغج  أبو مّمد  كثري، وطغج هذا هو  فيها خلق  ُقتل  القرامطة،  مع 
)املجدي/ 623(. وأخشاد وإخشيد لقب كان مللوك الفراغنة، وهلذا لّقب الريض باهللّ العّبايس مّمد بن 
طغج صاحب مرص والشام باإلخشيد، ألّنه كان فرغانيًا، وفرغانة مدينة وكورة واسعة وراء النهر متامخة 

لبالد تركستان )اإلمتاع واملؤانسة 2/ 79( )مح(.
)2( املجدي/ 237 238، ويف املعقبون 3/ 419 سنة إحدى وسبعني ومائتني.

)3( عمدة الطالب/ 359 ونقل البيت يف اهلامش عن املجدي.
)4( يف األصل )فكاسه( قال املحّقق: كاسه: رصعه، وأخذ برأسه فنصاه إىل األرض.

)5( مجهرة أنساب العرب/ 67.
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خرض الفرغاين فدّس إليه جنده فقتلوه يف بستان له بطربية سنة )291هـ( ورثته الشعراء 
وكان عقبه بطربية يقال هلم: بنو الشهيد)1(، انتهى.

وذكره أبو الفرج األصفهاين فيمن قتل أّيام املكتفي العّبايس من الطالبيني قال: ومّمد 
بن محزة بن عبيد اهلل بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب. 

قتله مّمد بن طغج يف بستان له، ريض اهلل عنه.

حّدثني أمحد بن مّمد املسّيب، قال: كان مّمد بن محزة من رجالت بني هاشم، وكان 
إذا ذكر ابن طغج ل يؤّمره ويثلبه، ويستطيل عليه إذا حرض ملسه، فاحتال ابن طغج عىل 
غالم لبعض الرّجالة فسرته ثّم أعلم صاحبه أّنه يف دار مّمد بن محزة ورضاه به فاستعوى 
مجاعة من الرّجالة فكبسوه وهو يف بستان فقّطعوه بالسكاكني وبقي عاّمة يومه مطروحًا 
يف البستان، وهم يرتّددون إليه فيرضبونه بسيوفهم، هيبة له وخوفًا أْن يكون حّيًا أو به 

رمق فيلحقهم ما يكرهون)2(، انتهى.

ويذكر احلموي يف مزارات طربية: وبا قرب يزعمون أّنه قرب عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ 
بن أيب طالب إلی آخره، ولعّل هذا القرب هو قرب حفيده مّمد بن محزة فحذفوا اجلملة وإلَّ 

فعبيد اهلل الرئيس ل يعرف أّنه غادر املدينة بل لزمها حّتى توّفاه اهلل تعاىل با)3(، انتهى.

قال ابن املعقب)4( من ولد أيب الطّيب هذا ثالثة)5( أسامؤهم: احلسن أبو مّمد وجعفر 

)1( موسوعة بطل العلقمي 3/ 387 عن عمدة الطالب/ 327.
)2( مقاتل الطالبيني/ 448.

)3( معجم البلدان 19/4، موسوعة بطل العلقمي 3/ 387.
)4( جاء يف هامش/ 238 من املجدي يف مصدر )قال يف املعقب( ويف آخر )واملعقب(.

)5( وأمّتهم الرجائي يف كتابه املعقبون 3/ 419 إىل سبعة رجال فأضاف: احلسني وإبراهيم، وعبد اهللّ، وأمحد.
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أبو الفضل ُأّمهام ُأّم ولد تدعى فارس، وعلٌّ أبو احلسن ُأّمه ُأمُّ ولد رومية وكّلهم بطربية 
هلم تقّدم وجاللة، ومنهم مّمد بن زيد بن علِّ بن عبد اهلل بن عبد اهلل الشاعر كان أحد 

الفضالء، مات سنة ست عشة وثالثامئة بمرص عىل ما أحسب)1(.

ومنهم املحسن بن احلسن بن مّمد بن محزة بن عبد اهلل الشاعر كان أحد السادات 
وقد تقّدم ذكره.

وعن أيب نرص البخاري)2(: وكان عقب أيب الطّيب مّمد بن محزة بن عبد اهلل الشاعر 
يقال هلم بنو الشهيد، وأخو الشهيد احلسني بن محزة له عقب أيضًا منهم:

املرجعي)3( وهو ابن منصور)4( املتوّف بجبال الطيب ابن أيب احلسن طليعات)5( ابن 

)1( املجدي/ 238.

)2( رّس السلسلة العلوية/ 93 قال: )فمن ولد عبد اهللّ بن العّباس اليوم بالشام أولد السّيد الرئيس املحسن 
بن احلسن بن مّمد بن محزة بن عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب 

عليهم السالم(. النازحون هربًا من النار )مخ(.

)3( عمدة الطالب/ 360، الدّر املنثور 2/ 481 )املرجع(. وورد اسم املرجعي يف بعض املصادر منها: الثبت 
املصان/ 156، كتاب بحر األنساب املسّمى املشّجر الكّشاف/ 226، أّما السّيد مهدي ابن السّيد عبد 
اللطيف احلسيني الوردي النّسابة فقد صّححه يف )22 ربيع الثاين سنة 1390هـ( إىل املرجع يف املشّجر 
املوجود عند السّيد عبد املّطلب األعرجي عن النسخة العائدة للدكتور حسني عل مفوظ/ 11، وورد 
)املرجع( يف نسب السّيد طهامس العلوي حفيد وايل لرستان تقيق الدكتور حسني عل مفوظ، وكذلك 
يف نسب السّيد عمران للسادة آل شوكة تارخيه سنة )1265هجـ(، كذلك ما ورد عن نسب )آل عّجان 
هم آل علوي اليوم( للسّيد حسني أيب سعيدة يف )26 ذي احلّجة احلرام 1418هـ( قال: )املرجع( والعديد 

من املشّجرات األُخرى.
)4( عمدة الطالب/ 360، الدّر املنثور 2/ 481.

)5( عمدة الطالب/ 360، الدّر املنثور 2/ 481، املعقبون 3/ 419.
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احلسن الديبق)1( ابن أمحد العّجان ابن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسني املذكور، 
له عقب باحلائر يعرفون ببني العّجان.

أعقب املرجع من سلوز واسمه عّل بن مّمد بن املرجع املتوّف ببغداد، وله فيها قرب 
يزار وله كرامات يف مقربة قريش بجنب اإلمامني اجلوادين موسى بن جعفر ومّمد اجلواد 
عليهام السالم ستة رجال)2( هم: ظاهر وطاهر وُمظهر )أبو مّمد( ونور وشهاب وضياء 
املذكور ثالثة رجال هم:  بن ظاهر  بن زهري  فأعقب من منصور  أّما ظاهر  أعقاب،  هلم 
احلسني وأبو احلسن عّل له عقب، وشمس الدين)3( له عقب منهم: بندر بن عبد احلسني 
إمام قل صاحب  ابن  مامل  بن  )فتحي(  اهلل  فتح  بن  إبراهيم  بن  بن مصطفى  بن حسن 
الرباهني الساطعة وله ذّرية يف جبال الوند ولرستان ابن شمس الدين املذكور ابن منصور 
بن زهري بن ظاهر بن سلوز بن مّمد بن املرجع وأعقاب بندر بن عبد احلسني بن حسن 
يعرفون اليوم بآل چاووش يف خرنابات من مافظة دياىل العراقية وبغداد وغريها من املدن.

أّما حسني بن منصور بيك بن زهري بن ظاهر بن سلوز بن مّمد ابن املرجع املذكور 

)1( املصدران نفسهام ويف املعقبون 3/ 419 احلسن الديبق بن أمحد العّجان بن احلسني بن عل بن عبد اهللّ 
ابن منصور بن أيب  املرجعي  الشاعر ومنه  العّباس  املكاري بن احلسني بن محزة بن عبد اهللّ اخلطيب بن 

احلسن طليعات بن احلسن الديبق املذكور.
)2( عن مشّجر العّباس عليه السالم املستّل من مشّجر السادة آل شوكة.

الدين عّل حسن الشوكة النجف  السّيد عامد  )3( املصدر نفسه مع وثيقة نسب آلل چاووش بخط وتقيق 
لسنة  تارخيهام  يعود  عثامنيتني  وثيقتني  عىل  اّطلعت  وقد  )مخ(.  النار  من  هربًا  النازحون  األشف، 
)1158هجـ( وُأخرى لسنة )1114هجـ( وهي عبارة عن وصّية قديمة تؤّكد تسلسل اآلباء حسب ما 
موّثق يف مشّجر أبناء العّباس املوجود عند عامد الدين الشوكة، ويظهر فيه ارتباطهم مع السادة آل عمران 
والسادة العلويني الشاهوردية يف منصور بن زهري بن ظاهر. واحتفظ اآلن بصوريت الوثيقتني وأصلهام 
بن  مصطفى  بن  حسن  بن  احلسني  عبد  بن  بندر  بن  حسني  بن  عّباس  بن  ياسني  بن  عامد  السّيد  بحوزة 

إبراهيم بن فتحي امللقب )فتح اهللّ( ابن مامل بن إمام قل ابن شمس الدين بن منصور.
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فقد أصبح واليًا)1( عىل لورستان من قبل الشاه عّباس املايض الصفوي وهو الذي أزال 
املحّمديني آل شجاع الدين بقايا األتابكيني عنها ويعرف بحسني األكرب واألّول للتفرقة 
بينه وبني حفيده حسني الثاين ابن منوجهر)2( ابن شاه ويردي)3( خان بن حسني خان 
األّول)4( املذكور والذي أعقب كاًل من الوايل عل مردان)5( خان، وعقبه يف خّرم آباد)6( 

املرجعي كان حيًا  أّن مّمد بن  تاريخ أيب يعىل/ 433(: ويبدو  املثىل يف  السّيد احلسني يف )الصفوة  قال   )1(
الدين  شجاع  آل  من  وانتزعها  لرستان  ولية  الصفوي  عّباس  الشاه  ولّه  وقد  )760هـ(  سنة  حدود 
السّيد احلسني حيث  العّبايس اهلاشمي، فأوقع بم وقتلهم قتال ذريعًا. أقول: هذا اشتباه من  خورشيد 
اّن الذي ملك لرستان بعد آل شجاع الدين هو حسني خان األّول بن منصور بن زهري بن ظاهر العّبايس 
السّيد جعفر األعرجي والسّيد مهدي  النّسابة والباحثني أرضاب  العلوي وهذا من املسّلامت عند كبار 
عبداللطيف الوردي والدكتور حسني عل مفوظ ومّمد أمني زكي والسّيد الفتوين ولونگريك يف كتابه 
)أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث/ 64( وغريهم. وقال أيضًا: ويبدو أّن هذه البالد عرفت أيضًا 
بـ )لرستان( وهي التي قام فيها أحفاد منصور العلوي العّبايس إمارهتم فيها حّتى عرص الشاه الصفوي 
انتهاءها. وإّنام ذلك العهد  أّن إمارهتم قامت يف عهد الشاه عّباس مايض الصفوي وليس  واحلقيقة هي 
يمّثل انتهاء اتابكية آل شجاع الدين زمن شاهويردي بن مّمدي بن جهانگري العّبايس اهلاشمي عىل قول.

)2( ورد هذا السم بصيغ متقاربة يف عّدة مصادر ومشّجرات كام يل: )منوجهر، منهوجر، منوچهر، منوجهري، 
منوجهد( وكّلها تشري إىل شخص واحد اسمه أمحد وإّنام هي ألقاب له. كام جاء يف مشّجر السادة آل شوكة 
ألبناء أيب الفضل العّباس عليه السالم. وزاد السّيد مجال ابن السّيد باء ابن السّيد موسى من آل العّجان يف 
لبنان ومعتمد لدى دائرة األنساب يف لبنان وبالد الشام كام عرّب عن نفسه )منو جهري( قال: منوجهري أو 

حرب... ويف الواقع اّن هذه األلقاب حلقتهم عندما تّولوا من مناطقهم العربية إىل تلك الديار.
)3( ورد كذلك بصيغ متباينة وهي )شاهرودي، شاهويردي، شاوردي، شوردي، شاه وردي، شاه ويردي 
وشاهك(، وهي مجيعًا ألقاب لشخص واحد اسمه مّمد. كام يف مشّجر السادة آل شوكة ألبناء أيب الفضل 

العّباس عليه السالم.
)4( عن صورة النسخة املشّجرة لنسب ولة بشتكوه عن النسخة العائدة للدكتور حسني عل مفوظ املوجودة 

عند السّيد عبداملّطلب بن عبدالكريم األعرجي يف بغداد.
)5( يف بعض املصادر )عل مراد خان( كام يف )األكراد الفيليون يف التاريخ ملحّمد توفيق ووردي 2/ 26(. وما 

أثبتناه هو الصحيح.
)6( الدّر املنثور 2/ 482، الصفوة املثىل/ 437.
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هناك، وشاهوردي  إيران  رفيعًا حلكومة  منصبًا  تقّلد  أْن  بعد  تركيا)1(  وفاته يف  وكانت 
خان املسمول من قبل أخيه الوايل املذكور، وُأّمه الطريفة بنت أمري ربيعة.

أعقب شاهوردي خان عّدة أولد عرفنا منهم إسامعيل خان، وأمحد خان)2(، وعزيز 
خان، ونظر عل خان، عل خان واحتامل اتاد الرابع واخلامس.

خان  كريم  الشاه  وبني  بينه  عنيفة)3(  معارك  حدثت  خان،  إسامعيل  ولية  ويف 
 الزندي الويص، بسبب األوضاع السياسية املثرية يف إيران وأخريًا امتناعه وأخيه مري)4(

)1( مّمد توفيق وردي: األكراد الفيليون يف التاريخ 2/ 26 ولكنّه ذكره يف كتابه اآلخر )األكراد الفيليون يف 
التاريخ 1/ 42( قال: قبض عىل أخيه شاه ويردي وفقس عينيه عىل الرغم من أّنه كان عاقرًا ولكن نادر شاه 
عّينه قنصاًل برتكيا وعند رجوعه إىل ايران مات يف مدينة كركوك ودفن يف مقربة زين العابدين، وجاء يف إيالم 
وحضارهتا القديمة/ 152 وف عام 1151هـ ق توّجه عل مردان خان برفقة مصطفى باشا من قندهار إىل 

العثامنيني بأمر من نادر شاه أفشار حلّل اخلالفات احلدودية لكنّه سقي السم يف سيواس وتويّف هناك.
العباسيني اهلاشميني لسنة 1324 هـ للشيف ممد بن  السادة  النورية يف تراجم  )2( ويف خمطوطة الشجرة 

ياقوت الالهوري / 5: أمحد بن حسني خان فجعله أخًا لشاهوردي وليس ابنًا له.
الفيليون  األكراد   ،81  /6 احتاللني  بني  العراق  تاريخ   ،123  122 بغداد/  تاريخ  يف  الوزراء  دوحة   )3(
وحضارهتا  إيالم   ،35  ،34 الفيليون/   ،243  ،242 الفيليني/  الكرد  تاريخ   ،28  27  /2 التاريخ  يف 

القديمة/ 152 153.
)4( وكلمة )مري( غالبًا ما تعني أمري أو الشاه أو امللك أو الشيخ القبل الكبري أو السّيد وقد ذكر ذلك الدكتور 
عل شواخ إسحاق الشعيبي يف كتابه القشعم/ 197 نقاًل قال: )إّن هذه البلدة )مشهد احلسني أي كربالء( 
ومشهد علٍّ )النجف األشف( مها تابعتان ملري )األمري( نارص وهو ملك عريب رافد لألتراك يعيش يف 
حّد  عىل  أكراد(  أفغان،  هنود،  أتراك،  )فرس،  واألعاجم  العرب  استعملها  وقد  األرايض(  تلك  أعايل 
سواء. فمن العرب مري سيد حسن خان حاكم لرستان و هو جد أمحد خان )تاريخ عامل آراي عباسی: 
اسكندر بيك تركامن 1036/2( واملري نارص بن مهنّا الذي ملك يف 1604م القسم املمتد من النجف إىل 
الفلوجة )أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث/ 56(. من الرتك: الصدر األعظم املري حسني )املصدر 
نفسه/ 74( واملري آخور الذي توّجه إىل املنتفگيني )املصدر نفسه/ 298(. من الكرد مري إبراهيم الذي 
زور  شهر  يف  الكرديان  الرئيسان  حسن  ومري  سليامن  ومري   .)59 نفسه/  )املصدر  شاه  طهامسب  ذبحه 
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أمحد)1( خان عن أداء الرضائب إىل الشاه. وبعد مناوشات كثرية انتهت بقتل مري أمحد 
خان، فقد نعب غراب البني يف وليتهم، وشّتت ريح الفرقة شملهم، ففّر إسامعيل خان 
مع حشد من أهله وأقربائه والتجأ إىل العثامنيني ليموت كمدًا يف العراق ويلّقب إسامعيل 
خان بـ )خان سهالن()2( وإليه ينتهي نسب الوايل حسن خان ابن أسد خان ابن إسامعيل 
خان املذكور وكذلك مّمد املحبوك امللّقب مّمد خان الشجاع بن كريم خان بن باقر 
خان بن كلب عل خان بن إسامعيل خان هذا)3(، وله عقب يعرفون باحلبكية، وله أخ 

معقب أيضًا.

أعقب حسن خان كاًل من: لطف عل خان ومّمد خان وشاهويردي خان وحسني 

)املصدر نفسه/ 119(. من األفغان مري ممود وهو ممود خان بن ويس من قبيلة الغلزاي الذي تىّل 
له الشاه حسني عن عرش إمرباطورية إيران )لونكريك: أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث/ 161( 
و)ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث 1/ 101(. من الفرس مري علم خان الذي استعان بقبائل 

عربية لتويّل العرش، وهناك رتبة املري مريان وهي أدنى من الوزارة.
)1( قلب الفرات األوسط/ 191.

)2( ذكر بعض النّسابني أّن إسامعيل خان هو ابن خان سهالن بن شاهويردي خان بينام ضبط نسبه أجل وأكثر 
إّنام لقب إلسامعيل وإذا اجتمع  ابن شاهوردي خان وهو الصحيح وأّن خان سهالن  أّنه  النّسابني عىل 
السم مع اللقب وجب يف األفصح تقديم السم وتأخري اللقب )شح قطر الندى وبلُّ الصدى/ 98( 

ويف النازحون هربًا من النار اّنه أمري منطقة السهالن.
املنيعة خمطوط / 315 وفيه: مّمد املحبوك وهو نفسه وذاته مّمد خان الشجاع بن كريم بن  )3( احلصون 
باقر بن سحبان بن هالل بن عل خان بن إسامعيل وساق بقّية النسب، ووافقه عىل ذلك السّيد مجال ابن 
الدين من آل عجان، وهو معتمد  نور  العاّلمة  السّيد  ابن  السّيد عالء  ابن  السّيد موسى  ابن  السّيد باء 
لدائرة األنساب يف لبنان وبالد الشام، كام عّرف هو عن نفسه عن طريق اإلنرتنيت وقد وجدته صادقًا 
املثىل/ 438، معجم  الصفوة  الناس/ 72،  النار )مخ( األساس ألنساب  النازحون هربًا من  نقل،  فيام 
العراقية  العشائر  أنساب  )امللحق(/ 91 92، موسوعة  العراق  والطوائف يف  للقبائل واألرُس  العامري 

السادة العلويون 1/ 179 180، النور الوّضاء 1/ 368.
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خان وعل مراد خان وأمحد خان وعل خان وحيدر خان)1(.

أعقب أمحد خان: عّباس خان وكركني خان، وأعقب األخري: فتح اهلل خان، أّما حيدر 
خان فإليه انتهت ولية لرستان وقد أعقب كالًّ من: موسى خان ومهر عل خان وعيسى 
خان وبابا خان وحيدر جواد خان وحسني قل خان صارم السلطنة الرسدار األشف، 
والذي أعقب عل رضا خان وغالم رضا خان امللّقب بصارم السلطنة الرسدار األشف 
عىل  النبوية  اهلجرة  من  وألف  ومائتني  وثامنني  إلحدى  1281هـ  سنة  ولد  جنگ  أمري 

صاحبها وآله ألف ألف تّية.

عندي  صّح  الوردي:  احلسيني  اخلطيب  عبداللطيف  السّيد  ابن  مهدي  السّيد  قال 
نسبهم وأنا أقّل النّسابني يوم 28 شهر ربيع الثاين سنة 1390هجـ.

أّما أمحد خان ابن شاهويردي خان ابن حسني خان ابن منوچهر خان ابن شاهويردي 
خان ابن حسني خان ابن منصور، فبعد أن متّرد وأخوه إسامعيل، عىل الشاه، سرّي إليهام 
قّوات كبرية إلخضاعهام، انتهت بقتل األمري أمحد خان)2( كام مّر، وكانت زوجته شقيقة 
أمري ربيعة ممّا حدا بولديه مّمد )امللّقب بماّل كتاب( وشهاب)3( )امللّقب بماّل شهاب 

)1( ذكره مّمد أمني زكي يف كتابه تاريخ الدول واإلمارات الكردية يف العهد اإلسالمي/ 165 باسم حيدر 
عل خان.

)2( مّمد عل جعفر التميمي 1/ 191 197، األكراد الفيليون يف التاريخ 2/ 27 28. وأمحد عند األكراد 
)أحا( أو )أحه( يف الّلهجة السورانية، كام أخربين بذلك أحد اإلخوة األكراد. وقد وقفت عىل ذلك يف أحد 
املصادر، وفيه تفاصيل حادث قتل األمري أمحد خان وحزن أخيه إسامعيل عليه. ولكن لألسف مل ُأدّون 
تلك املعلومة يف حينها لعدم معرفتي أّنه أمحد املقصود. وحينام حاولت الرجوع لنفس املصدر تعّذر عّل 

تذّكر اسمه. فضاعت فرصة ثمينة.
)3( ويف خمطوطة الشجرة النورية ملحمد بن ياقوت الالهوري ص / 5 شهاب الدين بدل من شهاب ص/5.
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ويلّقب كذلك بمري شهاب( اللتجاء إىل األمري املذكور مع ُأّمهام بسبب تلك اخلؤولة)1(، 
فأكرم  العثامين  بالوايل  واّتصال  بغداد،  إىل  عنه  فارتال  هناك  البقاء  يطب هلام  مل  أّنام  بيد 
إىل  اجّتاهه  مّمد)2(  األكرب  النجل  غرّي  ثّم  كربالء،  إىل  املطاف  بام  انتهى  ثّم  وفادهتام، 

النجف األشف وذلك لغرض التفّقه يف الدين.

مهديًا)3(  أعقب  فقد  األّول،  أّما  تقي،  ومّمد  حسني  مّمد  من:  كاًل  هناك  فأعقب 
املتوّف بعد عام 1227هـ. 

قبل  وتويّف  عمره  من  والعشين  اخلمس  قبل  وأّلف  اجتهد  فقد  الثاين)4(  وأّما 
)1251هـ( وأعقب كاًل من مسن)5( املتوّف )1280 هـ( واملحّقق األُصويل جواد)6( 

)1( قلب الفرات األوسط 1/ 191 197 ولكنّه ذكر إبراهيم مكان شهاب، أنساب القبائل العراقية/ 117 
ط2 )اهلامش(، ولعّل إبراهيم شقيق ثالث هلام أو أنَّ إبراهيم يلقب بماّل شهاب.

)2( مايض النجف وحارضها 3/ 223 225، طبقات أعالم الشيعة الكرام الربرة ق1 ج2/ 276، املفّصل 
 ،61  /1 النجف  ويش  يف  الشف  عنوان   ،127  126  /48 الشيعة  أعيان  خمطوط،  النجف  تاريخ  يف 

أحسن الوديعة 1/ 50، قلب الفرات 1/ 191، معارف الرجال 1/ 204، الدرر البهّية 2/ 313.
)3( مايض النجف 3/ 230، املفّصل يف تاريخ النجف مخ / 216، الدرر 2/ 314، املعارف 3/ 94 95، 
جريدة   ،127  /48 الشيعة  أعيان   ،302  /13 الذريعة   ،267  /11 الغدير   ،50  /1 الوديعة  أحسن 

العراق السبت )5 مّرم 1414هجـ( العدد )5268( بقلم د. حسن احلكيم.
)4( الذريعة 1/ 161، أعيان الشيعة 8/ 421، 14/ 280، دليل النجف/ 46، مايض النجف 3/ 223، 
225، معارف الرجال 2/ 204، 205، الدرر البهية 2/ 313، معجم املؤّلفني 9/ 136، أعيان الشيعة 
18/ 221، دار السالم 4/ 422، طبقات أعالم الشيعة الكرام الربرة 2/ 225، 226، املفّصل مخ / 

.217
)5( مايض النجف 3/ 229، املفّصل/ 219، املعارف 2/ 205، الدرر البهّية 2/ 314 وقد أخذ عن آثار 

احلّجة 1/ 63، الذريعة 14/ 50، معجم رجال الفكر 371.
)6( طبقات أعالم الشيعة الكرام الربرة 2/ 276 277، أعيان الشيعة 17/ 65 66، املفّصل/ 217 219، 
املعارف/ 186 187، مايض النجف 3/ 226 227، نبذة الغري ورقة )35(، الذريعة 2/ 235، 244، 

.436 ،435
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املولود يف النجف عام )1200 هـ( واملتوّف عام )1267 هـ(. أعقب املجتهد جواد بن 

رجالت  من  هذا  وكان  ومّمد)1(  عل  هم:  أبناء  ثالثة  كتاب  ماّل  مّمد  بن  تقي  مّمد 

األدب وفرسان الشعر)2( وحسني)3( املتوّف بعد سنة ) 1302 هـ(.

أّما شهاب بن أمحد شاهويردي خان فقد أعقب مجعة، وقد استطاع مجعة أن يلتزم من 

الوايل )نر الشاه()4(.

وانتهى املطاف بجمعة أْن حّط رحله جنوب الشامية قادمًا من الرّماحية حّتى اقرتن 

اسم تلك املنطقة به وهي )إيشان مجعة()5( الواقع ضمن منطقة احلميدات ليأخذ مؤّخرًا 

اسم )ايشان هديب()6(.

وكانت هذه املنطقة من األرايض العائدة إىل السّيد شرّب بن ثنوان احلويزي املتوّف سنة 

پاشا  أمحد  والوزير  اجلليل،  پاشا  أّيام حسني  بغداد  إليه من وايل  آلت  ه ( وقد   1190(

وعرفت )بالشرّبية()7(. وبوجود مجعة يف الشامية أصبحت له عالقة وثيقة مع فرقة آل 

)1( املفّصل/ 220، مايض النجف 3/ 229، أعيان الشيعة 44/ 159، معجم شعراء الشيعة 27/ 191.
)2( راجع القسم اخلاّص بالشعراء من العّباسيني العلويني.

)3( طبقات أعالم الشيعة 2/ 381، املفّصل/ 219، األعيان 25/ 248.
)4( قلب الفرات األوسط 1/ 191.

)5( دراسات عن عشائر العراق/ 137.
)6( جريدة الرأي )13 شباط 2000( بقلم عبد احلميد املطبعي تت عنوان شخصيات عراقية.

)7( معارف الرجال 1/ 57، 358 قال: )الشرّبية: أرايض زراعية واسعة جّدًا التي منها )املويرد( بالتصغري 
وبعضها  بينهم  فيام  ورثته  لتدافع  السّيد  وفاة  بعد  منها  مجلة  مات  الفرات،  من  احلسكة  نر  من  تستقي 
تستقي من نر اهلندية بعد كرهيا من الفرات فعّمر البعض ثّم استولت عليها أخريًا القبائل الفراتية وأرض 

احلميدات اليوم منها( وحدود وفاة السّيد شرّب سنة )1170ه (.
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شاّلل من اخلزاعل ورثها ولده عمران، وكان عمران سّيدًا)1( جلياًل، وعلاًم من أعالم 
العلويني وأعالم املشايخ العربية واإلسالمية الذي ترّأس عموم عشائر )الكرد( ل سّيام 

معتمدًا جلميع املشايخ والسادات.

خرجت إليه املصونة جوزة ابنة الشيخ ديب آل )واوي( رئيس عشائر اجلبور آل واوي 
يف احللة، فأولدها كاًل من علوان وعّواد وشاّلل.

الكرد فأولدها كاًل من  ألبو شهيب إحدى فرق  ابنة شيخ  إليه )حلوة(  كام خرجت 
مغري ومسري ومّمد وإبراهيم وأمحد ومحود.

أّما أمحد، فدرج، وأّما محود فمئناث والبقّية هلم أعقاب منتشون يف الديوانية والنجف 
وبغداد وكثري من املدن واألقضية والنواحي.

النجفي  األعرجي  جعفر  السّيد  النّسابة  أّن  وهي  بالهتامم،  جديرة  مالحظة  هناك 
البغدادي قد أرجع )حسني بيك ابن منصور بن زهري بن ظاهر بن سلوز بن  احلسيني 
مّمد ابن املرجع( إىل احلسني)2( بن أيب القاسم محزة األكرب ابن احلسن بن عبيد اهلل بن 
العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم، وأشار إىل ذلك يف أكثر من موضع، ومع 
ذلك فقد أشار إىل بعض النسخ كالعمدة وغريه أنَّ محزة بن احلسن الذي رفع إليه نسب 
العّجان)3( الذين هم يف احلائر الشيف هو محزة بن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن بن 

عبيد اهلل العميد ابن أيب الفضل العّباس. 

)1( خمطوطات آل شوكة وثيقة خّطية بتحقيق السّيد عامد الدين الشوكة.
)2( الدّر املنثور 2/ 481.

)3( ابن عنبة/ 359 360.
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تقيقات  حسب  الصواب  إلی  األقرب  َأنَّه  منّا  اعتقادًا  بحثنا  يف  اعتمدناه  ما  وهذا 
اللطيف  عبد  السّيد  ابن  مهدي  السّيد  أرضاب  الثقات  النّسابة  وألجل  كذلك  مرتمة، 
آل  السادة  ومشّجر  مفوظ  عل  حسني  الدكتور  والعاّلمة  الوردي  احلسيني  اخلطيب 
النجفي  احلسيني  عّل  الدين  بن عميد  أمحد  بن  للسّيد مّمد  الكّشاف  واملشّجر  شوكة، 
النّسابة والشيخ إبراهيم بن يوسف اإلحسائي والسّيد عّل بن حسن بن موسى بن عبد 
جعفر  السّيد  وفاة  بعد  من  األعرجية  السادة  نسب  أمني  الكاظمي  األعرجي  الكريم 
األعرجي عام 1333هـ إىل وفاته عام 1369هـ والشيف أيب النظام مؤّيد الدين عبيد 
اهلل نقيب واسط احلسيني وما وقع بأيدينا من مشّجرات وذكر السّيد هاشم احلسني أنَّ 
هذا اخللط يؤّثر عىل من انتسب ]إليهام[)1( من العشائر املعارصة؛ لذا أصبح من املؤتلف 

واملختلف)2(، و اهلل أعلم بالصواب.

َمْن مل ُيعقب من العّبا�سّيني العلوّين

لعّل الذي ساقني إىل إفراد صفحات خاّصة يف غري املعقبني من العّباسيني العلويني 
هو ما وقفت عليه يف بعض املصادر التي نسبت إىل بعض الثوابت أو األعمدة من أعقاب 
ينتهي أصحابا إىل هذه  الذراري، خصوصًا وقد وجدت البعض من املشاهد  العّباس 

الثوابت غري املعقبني.

لذا فإيّن أرى الفائدة يف ذكر أسامء هؤلء وهم:

1. )العّباس وجعفر وإبراهيم()3( أولد عبد اهلل بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن 

)1( يف األصل )إليه(.
)2( الصفوة املثىل/ 225.

)3( املجدي/ 231، لباب األنساب 2/ 469، املعّقبون/ 396.
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أيب طالب عليهام السالم.

2. )احلسني ومّمد()1( ابنا علِّ بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن العّباس.

)2( بن علِّ بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.
3. علُّ

4. مّمد)3( بن ]علِّ بن[ احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

5. )علٌّ وأمحد()4( ابنا مّمد الزاكي ابن علِّ بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

6. )احلسن وأمحد()5( ابنا علِّ بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

()6( أولد الفضل بن احلسن بن  7. )العّباس األصغر وسليامن وعبد اهلل وأمحد وعلٌّ
عبيد اهلل بن العّباس.

8. حييى والفضل ومّمد)7( بنو العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل)8( ابن العّباس.

)1( املجدي/ 231 وفيه: انقرض عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن العّباس السّقاء.
)2( لباب األنساب 2/ 470 قال: له مّمد ثّم انقرض عقبه، قال أبو نرص البخاري: وقع من فرسه فشّلت 
يده. قال: وانقطع نسله ول عقب له اليوم، وكان له ابن يعرف بالزاكي مّمد بن عّل، درج. ومن انتسب 

إليه من اليمنية وغريه فهو دعي )رّس السلسلة العلوية/ 92(.
ه ُأمُّ ولد )نسب قريش/ 79، رّس  )3( لباب األنساب 2/ 470 عن )العمري يف املجدي/ 231 و232(، ُأمُّ

، درج. [، وعند البخاري/ 92 مّمد بن علٍّ السلسلة العلوية/ 93، وقد سقط ]علٌّ
)4( املجدي/ 437 قال: انقرضا.

)5( لباب األنساب 2/ 470 قال: درجا عن )العمري يف املجدي/ 232(.
بن  الفضل  ابن  األصغر  العّباس  وفيه:   155 املصان/  الثبت   ،357 الطالب/  عمدة   ،232 املجدي/   )6(

احلسن أعقب من عبد اهللّ بينبع وعبد اهللّ بالرملة(.
)7( لباب األنساب 2/ 469.

)8( قال )مح(: يف مجيع النسخ: عبد اهللّ.
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9. الفضل)1( بن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

10. جعفر)2( بن عبيد اهلل األمري ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

11. )أمحد وجعفر()3( ابنا إبراهيم بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)4( بن احلسن بن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس )درج(.
12. علُّ

ابن  جردقة  إبراهيم  بن  مّمد  أولد  الرمحن()5(  وعبد  وإبراهيم  وجعفر  )علٌّ   .13
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

14. إبراهيم)6( بن القاسم بن علِّ بن إبراهيم جردقة.

15. )مّمد وحسن()7( ابنا محزة بن احلسن بن عبيد اهلل، درجا.

16. احلسن)8( بن عل بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

17. )عبد اهلل وأمحد والقاسم وموسى()9( بنو القاسم بن محزة بن عبيد اهلل، درجوا.

)1( وقد أنكر أبو نرص البخاري يف رّس السلسلة العلوية/ 93 صّحة هذا النسب.
قال  النسخ.  بعض  يف  اهللّ  عبد  بن  جعفر  املحّقق  ذكر  وقد   470  /2 األنساب  لباب   ،238 املجدي/   )2(

البيهقي: انقرض عقبه بال خالف.
)3( املجدي/ 438، لباب األنساب 2/ 470، الثبت املصان/ 155، املعقبون 3/ 413.

)4( املجدي/ 438.

)5( املجدي/ 438.

)6( املجدي/ 234.
)7( املجدي/ 440، لباب األنساب 2/ 470، املعقبون 3/ 410 ويف الدّر املنثور 2/ 480 قال األعرجي: 

وأّما أبو الطّيب مّمد بن محزة األكرب فبنوه بطن من بني العّباس بن علٍّ أكثرهم يف بالد خوزستان.
)8( املجدي/ 440.

)9( لباب األنساب 2/ 470.
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18. عبد اهلل)1( بن علِّ بن عبيد اهلل بن مّمد بن القاسم.

19. مّمد)2( بن احلسني بن علِّ بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

20. )إبراهيم وحييى وجعفر()3( بنو عبد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل ومحزة وهارون 
بن عبد اهلل درجوا.

21. )طالب وأمحد وجعفر وعلٌّ وإبراهيم وحييى وموسى وهارون()4( أولد مّمد 
بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل درجوا.

َمْن اأُْخُتِلَف يف اأعقابهم

1. أمحد)5( األبح بن علٍّ املكّفل ابن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

2. احلسني)6( بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

3. عيسى)7( بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

4. احلسني)8( بالعراق ابن علِّ بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( هتذيب األنساب/ 286 قال العبيديل: كان له بقّية ببغداد يف ُمَرّبعة اخلريس فانقرضوا.
)2( املجدي/ 235، املعقبون 3/ 411.

)3( لباب األنساب 2/ 470.
)4( هتذيب األنساب/ 285، لباب األنساب 2/ 470.

)5( الشجرة املباركة/199ـ200 قال الرازي: وأمحد األبح بمرص قيل له عقب بمرو. ول يصّح ذلك.

)6( هتذيب األنساب/ 286 جاء فيه: واحلسني بن القاسم له عقب ]بمواضع شّتى ويف صح. هـ. خ[.
)7( هتذيب األنساب/ 286 قال العبيديل: فيه شّك.

)8( الشجرة املباركة/ 200 قال الرازي: واحلسني بالعراق ويف عقبه خالف.
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5. )مّمد واحلسن()1( ابنا علِّ بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

6. محزة)2( بن املحّسن بن محزة بن احلسن بن عبد اهلل بن احلسني بن علِّ بن األمري القايض.

7. الفضل)3( بن أمحد بن عبد اهلل اخلطيب بن العّباس الشاعر اخلطيب ابن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

العّباس  العّباس بن عبد اهلل بن  ابن  ُمَرْيح عّل بن عبد اهلل احلامين  8. احلسن)4( بن 
الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)5( بن عبد اهلل بن العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.
9. ولد علُّ

10. الفضل)6( بن أمحد بن عبد اهلل اخلطيب ابن العّباس الشاعر اخلطيب ابن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس.

11. أبو عبد اهلل أمحد)7( بن أيب احلسن علُّ بن عبد اهلل الشاعر ابن العّباس بن عبد اهلل 
بن العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

12. )علُّ بن احلسني، وعبد اهلل()8( بطربية.

)1( هتذيب األنساب/ 286 قال العبيديل: ولدمها يف صح.
)2( املجدي/ 446 قال العمري: يسكن الدينور وفيه غمز، حّدثني بذلك شيخي أبو احلسن.

)3( هتذيب األنساب/ 288 قال العبيديل: والفضل بن أمحد بن عبد اهللّ اخلطيب يف صح.
)4( هتذيب األنساب/ 289 قال العبيديل: احلسن بن ُمَرْيح ولده يف صح.

)5( هتذيب األنساب/ 289 290 قال العبيديل: من ولده ]عل بسورا وهم يف صح.
)6( هتذيب األنساب/ 288 قال العبيديل: والفضل بن أمحد بن عبد اهللّ اخلطيب يف صح.

)7( عمدة الطالب/ 359 قال ابن عنبة: ولكن عقب أمحد يف صح.
)8( هتذيب األنساب/ 288 289 ذكرمها العبيديل بعد أْن ذكر أعقاب أمحد بن عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن. 

ول ندري إْن كان )عّل بن احلسني( حفيده أم ل ألّنه مل يكمل النسب.
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13. العّباس)1( بن مّمد اللحياين بن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

14. )جعفر الغريق وعبد اهلل()2( ابنا مّمد اللحياين بن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين ابن 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

15. هارون)3( بن أمحد بن هارون بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل األمري.

)4( الشعراين ابن القاسم بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن 
16. بقزوين من ولد علٍّ

عبيد اهلل األمري.

17. مّمد)5( الزاكي ابن علِّ بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

()6( ابنا مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد  18. )احلسن وعلٌّ
اهلل بن العّباس.

)1( هتذيب األنساب/ 283 قال العبيديل: العّباس بن مّمد اللحياين له ولد يف صح.
)2( هتذيب األنساب/ 283 قال العبيديل: وأّما جعفر الغريق ابن مّمد اللحياين فله عقب )يف صح(. وأّما عبد 

اهللّ بن مّمد اللحياين فله ولد يف صح.
)3( املجدي/ 448 قال العمري: فكان ألمحد ولد بحمص يقال له: هارون ُيسأل عن ولده بمشيئة اهللّ.

)4( املجدي/ 449 قال العمري: وكان القاسم بن مّمد اللحياين بالري، وله بقّية بالري من ولده محزة، وولد علّيًا 
املعروف بالشعراين وكان له بقزوين بقّية من ولده إسامعيل، نسأل عنهم إْن شاء اهللّ تعاىل. ولعّله أراد بقوله 

)وكان له بقزوين بقّية( يقصد با علّيًا الشعراين أو كان يقصد والده القاسم بن مّمد اللحياين. واهللّ أعلم.
، درج ومن انتسب إليه من اليمنية وغريه  )5( رّس السلسلة العلوية/ 92 قال البخاري: الزاكي مّمد بن علٍّ

فهو دعي.
)6( املجدي/ 446 قال العمري: وكان مّمد بن احلسني بن علٍّ نقيبًا من فارس. فأولد أربعة ذكور، منهم 
. وجدت ذلك بخّط أيب احلسن بن دينار  رصحيان، ومها: العّباس وأمحد، ومغموزان ومها: احلسن وعلٌّ

النّسابة األسدي الكويف، وقد أولدا.
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19. عبد اهلل)1( بن مّمد بن إبراهيم بن احلسني بن عبد اهلل بن احلسني بن علٍّ ابن 
األمري القايض.

20. مّمد)2( بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

21. جعفر)3( بن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( املجدي/ 446 447 قال العمري: يسكن الدينور أيضًا، وفيه نظر.
)2( الشجرة املباركة/ 202 وفيها: أّما مّمد بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس السّقاء، فله عقب 
األنساب/  هتذيب  ويف  املنقطعني،  مجلة  من  هو  طباطبا:  بن  اهللّ  عبد  أبو  وقال  واملغرب،  باحلجاز  قليل 
285: والعقب من مّمد بن عبيد اهللّ الثاين يف احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب يف 

مجاعة باملغرب وهم يف نسب القطع. ويف املجدي/ 447، وله عقب وذيل باملغرب هم يف صح.
)3( هتذيب األنساب/ 281 قال العبيديل بعد أْن ذكر أعقاب عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن: وجعفر أعقب 

عن أحد عش رجاًل يف صح.





املطلب الثالث
ُكنى واألقاب العّبا�سيني العلويني

ُكنى وألقاب العّباسيني العلوّيني

من:

عبيد اهلل بن العّباس بن علٍّ عليهام السالم.
مّمد بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

عّل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.
عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.
الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.
إبراهيم بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.
عّباس بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.
قاسم بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.
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لقد اختلطت كنى وألقاب العّباسيني العلويني مع غريهم وكذلك مع أعقاب أمري 
املؤمنني عليه السالم من غري ُأمِّ البنني، فضاًل عن تشابه هذه الكنى واأللقاب يف ذراري 
واللتباس  اخللط  هذا  بينهم وفك  التمييز  أجل  لذا ومن  أنفسهم؛  العّباس  الفضل  أيب 

َعمدُت إىل هذا املطلب.

واللقُب مجع ألقاب: اسم يسّمى به اإلنسان سوى اسمه األّول وُيشعر بمدح أو ذّم 
باعتبار معناه األصل)1(.

أّما الُكنية والِكنَْية والُكنَْوة والِكنَْوة مجع ِكنًى وُكنًى: اسم ُيعّلق عىل الشخص تعظياًم 
ر بلفظ األب أو البن أو األُّم أو البنت)2(. له أو عالمًة عليه / الَعَلم املصدَّ

وكان العّباس عليه السالم يلّقب بالسّقاء ويكنّى بأيب قربة، أّما ولده فيسّمونه السّقاء 
ويكنّونه أبا قربة)3(.

قال السّيد مّمد رضا اجلاليل: والكلمة هي يف الصورة )ُكنية( ألّنا ما صّدر بأب أو 
ابن وأمثاهلام، لكن قد جتعل اللفظة املستعملة للكنية )لقبًا( فتسّمى لقبًا اصطالحًا، وهي 
كنية لفظًا، وعىل ذلك يصّح إطالق الكنية واللقب عىل لفظ واحد باختالف األخبار. 
فكلمة )أبو ُتراب( اعتربها ابن األثري كنيًة، ولكْن جعلها من الكنى النادرة، ولكنَّ ابن 
الصالح، جعلها َلَقبًا فقال: ُلّقبوا بالكنى وهلم غري ذلك كنًى وأسامء، وابن حجر جعلها 

)1( املنجد/ 728.
)2( املصدر نفسه/ 701.

)3( مقاتل الطالبيني/ 55 قال جرمي بن العالء عن الزبري عن عّمه. ولد العّباس بن علٍّ عليه السالم يسّمونه 
السّقاء ويكنّونه أبا قربة.
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يف الكنى من األلقاب لإلمام أمري املؤمنني عليه السالم)1(.

ومع أّن لفظ اللقب عند العرب كان يطلق قدياًم عىل ما يقصد به املدح وعىل ما يقصد 
به الذّم، ولكنّه كان أكثر إطالقًا عىل ما يقصد به الذّم، حّتى قال احلاميس:

ــِه ِحـــَن ُأَنـــاِديـــه أِلُْكـــِرَمـــُه ــي ــنِ اللقُبأْك ــْوَءُة  ــ ــسَّ ــ وال ـــُبـــُه  ُأَلـــقِّ َوالَ 

}وَاَل  ولفظ النبز عندهم ل يطلق إلَّ عىل ما يقصد به الذّم، وانظر إىل قوله تعاىل: 
يعدلون عن السم  إّنام  املعنى واضحًا جليًا، وكانوا  تدرك ذلك  لَْقاِب{)2(  بِاْلَ تَنَابَزُوا 
واللقب إىل الكنية قصدًا إىل تعظيم املكنّى وإجالله؛ ألّن بعض النفوس تأنف أْن تذكر 
باسمها أو بلقبها، وليس طريق التعظيم باللقب كطريق التعظيم بالكنية؛ ألّن التعظيم 
باللقب إّنام هو بمعنى اللفظ، كام تقول: زين العابدين، وتاج املّلة، وسيف الدولة، أّما 

التعظيم بالكنية فإّنه بواسطتها بعدم الترصيح باسم، ل بمعنى الكنية)3(.

ويمكـن اإلفـادة مـن هـذا املطلـب أيضـًا يف الوقف عـىل عني الـرواة فقد اشـتبهت 
أسـامؤهم فوقـع فيهـم اخللـط فرّبـام ُعـنّي أحـد الـرواة الضعفـاء بفـالن وهـو ثقـة، أو 
العكـس، وكثـري مـا وقـع هـذا ومل يسـلم منـه أحـد؛ األمـر الـذي دعـا لشـّدة التحّري 
والتمحيـص للوقـوف عـىل عـني الـراوي فمن بـاب هذا: اسـمه ونسـبه ولقبـه وكنيته 

وطبقتـه وغـري ذلـك، ممّا يسـهل تعـنّي الـراوي)4(.

ابن  ومقّدمة   44 واملرّصع/   80 وميزاهتا/  حقيقتها  )الكنية  عن   100  99 وسريته(/  )سامته  العّباس   )1(
الصالح/ 511 وتقريب التهذيب 2/ 599(.

)2( سورة احلجرات/ 11.
)3( شح قطر الندى وبّل الصدى/ 97 98.

ِد الُكنى 1/ 4 مقّدمة التحقيق. )4( املقتنى يف رَسْ
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وقد حاولت يف هذا املطلب وعىل قدر اإلمكان مراعاة التسلسل التارخيي من األُصول 
إىل الفروع وهم:

أيب طالب عليهام  بن  بن علِّ  العّباس  بن  اهلل  عبيد  األّول)1(:  األمري،  أبو مّمد،   .1
ه لبابة بنت عبيد اهلل بن العّباس بن عبد املّطلب. السالم ُأمُّ

2. أبو جعفر)2(: عبد اهلل بن عبيد اهلل بن العّباس الشهيد.

بنت  مجيل  ُأمُّ  ُأّمه  الشهيد  العّباس  بن  اهلل  عبيد  بن  اهلل  عبد  بن  علُّ  الشاعر)3(:   .3
العّباس بن عبد اهلل بن معبد بن عبد املّطلب.

من )علِّ بن عبد اهلل بن عبيد اهلل(

4. أبو عل)4(: احلسن بن أيب بكر بن مّمد بن زيد بن مّمد بن احلسن بن علِّ بن عبد 
اهلل بن عبيد اهلل)5( بن العّباس.

5. أبو مّمد األصغر )األكرب(، األمري بينبع، ملك امللوك)6(: احلسن بن عبيد اهلل بن 
العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

)1( املجدي/ 231، األصيل/ 329، العّباس سامته وسريته/ 338، املعقبون 3/ 396.
 /3 املعقبون   ،338 العّباس/   ،357  /1 األنساب  لباب   ،94 األنساب/  هتذيب   ،79 قريش/  نسب   )2(

396، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 156.
)3( املعقبون 3/ 396.

)4( املصدر نفسه وفيه: أبو علٍّ احلسن بن أيب بكر بن مّمد بن زيد بن مّمد بن احلسن بن علِّ بن )مّمد بن 
احلسن بن علِّ بن مّمد(. والظاهر أّنه كّرر ما بني املعقوفتني، لباب األنساب 2/ 689.

)5( قال )مح( يف مجيع النسخ: عبد اهللّ والصحيح ما أثبتناه، الكواكب املشقة 1/ 401.
املجدي/ 232،  األصغر،  أبو مّمد  احلسن  وفيها:  املباركة/ 198  الشجرة  األنساب 1/ 264،  لباب   )6(

املعقبون 3/ 397، 420، الفخري/ 169 وفيه: احلسن األكرب، العّباس/ 338، 339.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء األول(

134

من )احلسن بن عبيد األّول ابن العّباس(.

أ مّمد بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

6. الوبر)1(، عّبايس، األكرب: مّمد بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ب علُّ بن احلسن بن عبيد اهلل األّول.

7. حشايا)2(، الزكي: علُّ بن احلسن بن عبيد اهلل األّول.

8. الزاكي)3( باليمن: مّمد بن علٍّ حشايا بن احلسن بن عبيد اهلل األّول.

9. الصغري)4(: أمحد بن مّمد بن علِّ بن احلسن بن عبيد اهلل األّول.

جـ عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل األّول.

بن  الثاين  اهلل  عبيد  العلوي)5(:  القايض،  األمري،  األصغر،  الثاين،  احلسن،  أبو   .10
احلسن بن عبيد اهلل األّول ابن العّباس.

أّما علُّ بن عبيد اهلل الثاين األمري بن احلسن فمنه:

11. أبو عبد اهلل)6( )باملدينة(: احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين.

)1( لباب األنساب 1/ 314، املجدي/ 231 ولّقب بالوبر أيضًا ولده علُّ بن مّمد بن احلسن بن عبيد اهللّ 
األمري )بمّكة(، الكواكب املشقة 3/ 453.

)2( املجدي/ 232، لباب األنساب 1/ 264، العّباس/ 274، 339، املعقبون 3/ 397، 420.
)3( املجدي/ 232، لباب األنساب 1/ 263، العّباس/ 274، 339، املعقبون 3/ 420.

)4( املعقبون 3/ 420.
)5( األصيل/ 329، عمدة الطالب/ 357، مارضة األبرار 2/ 19 وعنده عبد اهللّ بن احلسن، الفخري/ 

171، املعقبون 3/ 397، موسوعة أنساب آل البيت العلوي 2/ 161.
)6( هتذيب األنساب/ 276، املعقبون 3/ 398، الفخري/ 172، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161.
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ه فاطمة بنت محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس)1(. ُأمُّ

12. أبو احلسن، هدهد)2(: مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين.

13. أبو مّمد، األعرج)3(: احلسن بن مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين.

. 14. أبو جعفر)4(: مّمد بن احلسن األعرج بن مّمد بن احلسني بن علٍّ

. 15. أبو طاهر)5(: القاسم بن مّمد بن احلسن بن مّمد بن احلسني بن علٍّ

16. أبو املعايل)6( األمري بصغانيان: السّيد اإلمام املرتىض بن طاهر بن علِّ بن احلسن 
بن القاسم بن مّمد بن احلسن األعرج بن مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

17. أبو شجاع)7( العلوي السمرقندي: مّمد بن أمحد بن محزة بن احلسني بن مّمد 

)1( الفخري/ 172، املشّجر الكّشاف/ 225 وفيه: فاطمة بنت محزة بن احلسن بن عبداهللّ بن العّباس.
)2( هتذيب األنساب/ 279، عمدة الطالب/ 360، املعقبون 3/ 398. وفيه: اهُلْدُهْد: علُّ بن عبيد اهللّ بن 
احلسني بن علِّ بن عبيد اهللّ، كذلك يف لباب األنساب/ 315، ويف العّباس للجاليل/ 284، ويف األنساب 
املشّجرة/ 182 183، ويف األصيل/ 329 اهلُْدُهْد: علُّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن علِّ بن عبيد اهللّ، ويف 
الدّر املنثور 2/ 485: مّمد اهلدهد بن داود بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهللّ، )م( املشّجر الكّشاف/ 225، 
موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161. ويف األساس/ 71: مّمد اهلدهد بن داود بن احلسن بن علِّ 
بن عبيد اهللّ بن احلسن، العّباس للمقّرم/ 314 قال وقع عقب علِّ بن عبيد اهللّ قايض احلرمني إىل دمياط 

ويقال: هلم بنو هارون وإىل فسا ويقال: هلم بنو اهلدهد.
)3( )م( املشّجر الكّشاف/ 225، الفخري/ 172، املعقبون 3/ 400، 

)4( )م( املشّجر الكّشاف/ 225، املعقبون 3/ 400، 
)5( املعقبون 3/ 401.

)6( الفخري/ 172، املعقبون 3/ 401.
)7( الشجرة املباركة/ 202، الفخري/ 172، املعقبون 3/ 401، اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية/ 303 
بن  علِّ  بن  احلسن  بن  محزة  بن  القاسم  بن  احلسني  بن  محزة  بن  أمحد  بن  مّمد  شجاع،  أبو  وفيه:   304
عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب العلوي، ويف الفوائد البهية يف تراجم 
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بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل األصغر.

18. أبو الوّضاح)1( )بسمرقند(: السّيد اإلمام مّمد بن أيب شجاع مّمد بن أمحد بن 
محزة بن احلسني بن مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل األصغر.

19. أبو املعايل)2( بسمرقند: السّيد اإلمام أشف ابن السّيد اإلمام أيب الوّضاح مّمد بن 
أيب شجاع مّمد بن أمحد بن محزة بن احلسني بن مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل األصغر.

20. السّيد اإلمام املظّفر)3(: قاسم بن أيب شجاع مّمد بن أمحد بن محزة بن احلسني 

احلنفية/ 155 هو: مّمد بن أمحد بن محزة بن احلسني بن علِّ بن عبد اهللّ بن احلسن بن علِّ بن عبيد اهللّ بن 
احلسن بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب املشتهر بالسّيد أيب الشجاع، كان يف عرص ركن اإلسالم علِّ بن 
احلسني السندي بسمرقند... وقال يف ذلك الشيخ املظّفر يف موسوعة بطل العلقمي 3/ 406 407: ومن 
املحتمل بل املتيّقن سقوط عبيد اهللّ بن احلسن والعّباس عليه السالم وأّن األصل ابن احلسن بن عبيد اهللّ 
بن العّباس، ثّم قال: وقد ذكره عىل الصواب مّمد بن مّمد املعروف بابن أيب الوفاء القريش يف اجلواهر 
املضيئة يف طبقات احلنفية وساق لفظه كام جاء يف اجلواهر، ويف الكواكب املشقة: 1/ 312 األشف أبو 
الوّضاح أو أبو شجاع بن مّمد بن أيب شجاع مّمد بن أمحد بن محزة بن احلسني بن مّمد بن احلسني بن 
علِّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس الشهيد، ويف القند/ 93 هو: أبو املكارم األشف بن 
مّمد بن أيب شجاع مّمد بن أمحد بن محزة بن احلسن بن القاسم بن محزة بن احلسن بن علِّ بن عبيد اهللّ بن 
احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس، ويف چهره درخشان 5/ 293 هو: مّمد بن أمحد بن احلسني بن مّمد بن 

احلسني بن علِّ بن عبيد اهللّ بن احلسن.
)1( الفخري/ 172، املعقبون 3/ 401، لباب األنساب 2/ 618 قال: أبو الوّضاح وقيل: أبو شجاع أشف 
اهللّ..،  بن مّمد بن أيب شجاع مّمد بن أمحد بن محزة بن احلسني بن مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد 

الكواكب املشقة 1/ 312.
)2( الفخري/ 172، املعقبون 3/ 401، لباب األنساب 2/ 618 وفيه: أبو الوّضاح وقيل: أبو شجاع أشف 
بن مّمد بن أيب شجاع مّمد بن أمحد بن محزة بن احلسني بن ]مّمد بن احلسني بن[ علِّ بن عبيد اهللّ بن 
املعقوفتني  بني  ما  املحّقق:  قال  السالم،  أيب طالب عليهام  بن  بن علِّ  العّباس  بن  اهللّ  عبيد  بن[  ]احلسن 

ساقطة من مجيع النسخ.
)3( القند/ 691 برقم: 1204.
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بن القاسم بن محزة بن احلسن بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

21. أبو حسوة)1(: علُّ بن احلسن بن املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

22. أبو هّياج)2(: املحسن بن عبد اهلل بن املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

23. أبو تراب)3(: احلسن بن إسامعيل بن املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

24. أبو الفضل)4(: حييى بن إسامعيل بن املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

25. أبو عبد اهلل)5(: احلسني بن إسامعيل بن املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

26. )األكـرب، مريـك، اهلَـْول، اهلَُرْيك()6(: احلسـن بن علِّ بن احلسـني بـن علِّ بن 
اهلل. عبيد 

)1( هتذيب األنساب/ 277، املعقبون 3/ 398 399.
)2( هتذيب األنساب/ 277، املعقبون 3/ 399.

)3( هتذيب األنساب/ 277، منتقلة الطالبية/ 315 وفيها: املحسن بن إسامعيل بن املحسن...، املعقبون 3/ 
399، الكواكب املشقة 1/ 293.

)4( هتذيـب األنسـاب/ 277، منتقلـة الطالبيـة/ 315، املعقبـون 3/ 399، الكواكـب املشقـة 1/ 293، 
.639 /3

)5( املعقبون 3/ 399.
)6( هتذيب األنساب/ 278، الفخري/ 172 وفيه: احلسن األكرب مريك. وعنده: هو ابن علِّ بن عبيد اهللّ 
األمري ثّم قال: وقال أبو حييى: مريك هو ابن علِّ بن عبيد اهللّ األكرب ابن احلسني بن علِّ بن عبيد اهللّ. ويف 
لباب األنساب 1/ 316 اهلريك: هو احلسن بن علِّ بن ]احلسن[ بن علِّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد 
اهللّ بن العّباس. ويف الشجرة املباركة/ 202 هريك: احلسن بن علِّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ 
بن العّباس، ويف األنساب املشّجرة: اهلريك بن احلسني األكرب ابن علِّ بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهللّ بن 
احلسن بن )عبداهللّ( بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161 وفيها 
احلسن ُهريك بن علِّ بن أيب احلسن عبيد اهللّ بن أيب مّمد احلسن بن عبيد اهللّ كذلك يف چهره درخشان 

5/ 293 لكنّه جعل لقبه )هريت( وأظنّه خطًأ مطبعيًا.
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27. )األصغر، مريك، اهلُرْيك()1(: احلسن بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

28. األصغر)2(: مّمد بن احلسن بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

29. أبو الطّيب)3(: أمحد وقيل مّمد بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

30. األطروش)4(: احلسني بن أمحد بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

31. امَلْحَمحي، الُشَوْيخ)5(: عبيد اهلل بن احلسني بن إبراهيم بن علِّ بن احلسني بن 
علِّ بن عبيد اهلل الثاين.

32. أبو السباع موهوب)6(: ابن عبد اهلل بن احلسني بن إبراهيم بن علِّ بن احلسني 

)1( هتذيب األنساب/ 278، 281، املعقبون 3/ 397، الفخري/ 172 وفيه: احلسن األصغر مريك بن علِّ 
بن عبيد اهللّ األمري، ويف لباب األنساب/ 316 هريك هو احلسن بن علِّ بن احلسن بن علِّ بن عبيد اهللّ 
بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس. وذكر يف/ 316 317 هريك بالراء قال: هو احلسن بن علِّ بن عبيد 
اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ األّول. له عقب يقال هلم: بنو اهلريك أكثرهم بالشام. قال )مح(: أقول: وهو 
جّد احلسن بن علِّ بن احلسن هريك املتقّدم، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161، وفيها: احلسن 

ُهريك بن علِّ بن أيب احلسن عبيد اهللّ األصغر الثاين ابن أيب مّمد احلسن ]بن[ األمري عبيد اهللّ.
)2( هتذيب األنساب/ 278، املعقبون 3/ 400.
)3( هتذيب األنساب/ 278، املعقبون 3/ 400.
)4( هتذيب األنساب/ 279، املعقبون 3/ 400.

اهللّ بن  املْحَمحي بن احلسني بن عبيد  اهللّ  )5( هتذيب األنساب/ 279، ويف/ 290 من املصدر نفسه: عبد 
نسبه يف غري هذا  ذكر  قال: وقد  اهللّ.  عبيد  بن  ابن احلسن  الشاعر  العّباس  ابن  الشاعر  أمحد  بن  احلسني 
البيت فقيل هو عبيد اهللّ بن احلسني بن إبراهيم بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهللّ الثاين بن احلسن بن 
عبيد اهللّ بن العّباس، املعقبون 3/ 400 ويف/ 420 من املصدر نفسه: املحمحي: عبد اهللّ أو عبيد اهللّ بن 

احلسني بن أمحد الشاعر ابن العّباس الشاعر.
)6( هتذيب األنساب/ 279، 290، املعقبون 3/ 400 وفيه أيضًا 3/ 420: أبو السباع موهوب ابن عبيد اهللّ 

أو عبد اهللّ بن احلسني بن أمحد الشاعر، كذلك يف األنساب املشّجرة/ 185.
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بن علِّ بن عبيد اهلل.

33. األمري باليمن)1(: عبيد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل األمري ابن احلسن بن 
عبيد اهلل.

34. أبو العّباس)2(: الفضل بن عبيد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

35. الشعراين)3(: مّمد بن الفضل بن عبيد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

36. أبو عل)4(: عبيد اهلل بن الفضل بن عبيد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

37. أبو مّمد)5(: احلسن بن عبد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين.

38. األحول)6(: محزة بن احلسن بن عبد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

39. أبو الرؤوس)7(: علُّ بن احلسن بن عبد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

40. أبو عبد اهلل)8(: مّمد بن احلسن بن عبد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

)1( الفخري/ 172، األنساب املشّجرة/ 183.
)2( هتذيب األنساب/ 279، املعقبون 3/ 400.

الشعراين اآلخر وهو  لباب األنساب 1/ 272 ذكر  املعقبون 3/ 400، ويف  )3( هتذيب األنساب/ 279، 
القاسم بن مّمد بن عبد اهللّ بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليه السالم قال املحّقق: مل يتحّقق يل صّحة 
هذا النسب وعندي فيه تأّمل. أقول: يف النسب قطع والصحيح هو: علُّ بن القاسم بن مّمد اللحياين 
بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ )هتذيب األنساب/ 282، املعقبون 3/ 406، العّباس سامته وسريته/ 289 عن 

موسوعة أنساب آل البيت النبوي للسّيد فتحي عبدالقادر(، الكواكب املشقة 2/ 580 برقم : 3059.
)4( هتذيب األنساب/ 279، املعقبون 3/ 400.
)5( هتذيب األنساب/ 280، املعقبون 3/ 401.

)6( هتذيب األنساب/ 280، املعقبون 3/ 401 402.
)7( هتذيب األنساب/ 280، املعقبون 3/ 402.

)8( هتذيب األنساب/ 280.
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41. َمْهَمْه الُعَلْيق)1(: عبد اهلل بن علِّ بن احلسن بن عبد اهلل بن احلسني بن علِّ بن 
عبيد اهلل الثاين.

42. أبو عبيدة)2(: مّمد بن احلسن بن عبد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

43. الكبيس)3(: احلسني بن أيب عبيدة مّمد بن احلسن بن عبد اهلل بن احلسني بن علِّ 
بن عبيد اهلل.

44. أبو سديد)4(: احلسن بن أيب عبيدة مّمد بن احلسن بن عبد اهلل بن احلسني بن 
علِّ بن عبيد اهلل.

45. األسود)5(: إبراهيم بن احلسني بن عبد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

46. أبو كتيبة)6(: احلسن بن احلسني بن عبد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

47. املؤّذن األكرب)7(: محزة بن احلسني بن عبد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبد اهلل.

48. محزة األصغر)8(: ابن احلسني بن عبد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل.

49. أبو احلسن)9( )باملدينة(: مّمد بن عبد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل األمري.

)1( هتذيب األنساب/ 280 وفيه: عبد اهللّ مهمه العليق بن احلسن أيب الرؤوس، املعقبون 3/ 402.
)2( هتذيب األنساب/ 280، املعقبون 3/ 402.
)3( هتذيب األنساب/ 280، املعقبون 3/ 402.
)4( هتذيب األنساب/ 280، املعقبون 3/ 402.
)5( هتذيب األنساب/ 280، املعقبون 3/ 402.
)6( هتذيب األنساب/ 280، املعقبون 3/ 402.
)7( هتذيب األنساب/ 280، املعقبون 3/ 402.
)8( هتذيب األنساب/ 280، املعقبون 3/ 402.

)9( الفخري/ 172.
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50. أبو احلسن الطرباين)1(: علُّ بن مّمد التابوت ابن احلسن بن علِّ بن عبيد اهلل 
القايض بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

51. أبو عبد اهلل التابوت)2(، ثالوث، التاتور: مّمد بن احلسن بن علِّ بن عبيد اهلل 
القايض ابن احلسن بن عبيد اهلل.

)3(، األكرب: مّمد بن أيب احلسن عّل بن مّمد التابوت ابن احلسن بن علِّ 
52. أبو علٍّ

بن عبيد اهلل القايض.

53. األصغر)4(: مّمد بن أيب احلسن عّل الطرباين ابن مّمد التابوت ابن احلسن بن 
علِّ بن عبيد اهلل القايض.

54. األصغر)5(: احلسن بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

55. الكويف، املفتي، الصالح)6(: زيد بن أمحد بن زيد بن أيب منصور مّمد بن مّمد 
بن زيد بن علِّ بن مّمد بن احلسن بن علِّ بن عبيد اهلل القايض.

)1( املجدي/ 445، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161 وفيها: أبو احلسني علٍّ الطرباين.
)2( هتذيب األنساب/ 281، املجدي/ 445، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161، منتقلة الطالبية/ 
134 ويف صفحة 200 من املنتقلة أبو عبد اهللّ مّمد التاتور ابن احلسن بن احلسني األصغر ابن علِّ بن 
عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس، كذلك يف الكواكب املشقة 1/ 689، 3/ 190، 453 وجاء 
يف 1/ 93 املصدر نفسه: أبو عبد اهللّ بن مّمد التاتور ابن احلسن األصغر ابن علِّ بن عبيد اهللّ بن احلسن 

بن عبيد اهللّ بن العّباس الشهيد.
)3( املجدي/ 445، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161.

)4( املجدي/ 445، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161 وفيها: مّمد األصغر ابن أيب احلسني علٍّ 
الطرباين...

)5( منتقلة الطالبية/ 134.
)6( األصيل/ 330.
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56. أبو احلسني)1(: النجم بن علِّ بن زيد بن أمحد بن زيد بن أيب منصور مّمد بن 
مّمد بن زيد بن علِّ بن مّمد بن احلسن بن علِّ بن عبيد اهلل القايض.

57. الثالث)2(: عبيد اهلل بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

58. أبــو احلســن)3(: مّمــد بــن عــلِّ بــن عبيــد اهلل األمــري بــن احلســن بــن عبيــد 
اهلل بــن العّبــاس.

أّما )عبد اهلل بن عبيد اهلل( فمنه:

59. اللحياين)4(، الرئيس، اخلطيب )بالرملة(: مّمد بن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين بن 
احلسن بن عبيد اهلل األّول.

60. الشهيد)5(: مّمد بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل.

61. العشريي)6(، القشريي: أمحد بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين.

)1( األصيل/ 330.
الثاين )التهذيب/ 284(،  الثالث بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ  )2( هتذيب األنساب/ 276، وهو غري عبيد اهللّ 

موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161، العّباس/ 356.
)3( الفخري/ 172.

)4( هتذيب األنساب/ 281، الشجرة املباركة/ 200، الفخري/ 171، لباب األنساب 1/ 295، األغصان 
ملشّجرات أنساب عدنان وقحطان/ 350 وفيه: الكحياين بدلً من اللحياين. والظاهر أّنه خطأ مطبعي، 
 ،226 الكّشاف/  املشّجر   ،160  /2 النبوي  البيت  آل  أنساب  موسوعة   ،182 املشّجرة/  األنساب 

املجدي/ 448، )م( مشّجر السادة آل شوكة قسم أبناء عبيد اهللّ بن العّباس.
)5( چهره درخشان 5/ 293، قال )مح(: ما وجدت هذا يف كتب النسب.

 /2 القادر  عبد  فتحي  السّيد  قاله  كذا  باملغرب  العشاري  ببني  ولده  ويعرف   282  /1 األنساب  لباب   )6(
 ،355 العّباس/   ،287 الطالبية/  منتقلة   ،182 املشّجرة/  األنساب   ،282 األنساب/  هتذيب   ،161

چهره درخشان 5/ 294، الشجرة املباركة/ 201.



يو وألقاب العّباسيين العلويين
ُ

املطلب الثالط – ك

143

62. األصغر)1( )بنصيبني(، هارون بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين.

63. أبو إسحاق)2(، الكويف، الرّقي: إبراهيم بن هارون بن مّمد اللحياين ابن عبد 
اهلل بن عبيد اهلل.

64. الرّقي)3(: جعفر بن علِّ بن إبراهيم بن هارون بن مّمد اللحياين.

ــاس بــن هــارون بــن مّمــد اللحيــاين ابــن  65. أبــو الفضــل)4( )بالرحبــة(: العّب
عبــد اهلل بــن عبيــد اهلل.

66. اخلطيب)5(: داود بن مّمد اللحياين بن عبد اهلل بن عبيد اهلل.

67. الغريق)6(، األصغر: جعفر بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين.

68. أبو العّباس، الغضبان)7(: الفضل بن محزة بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل.

)1( الشجرة املباركة/ 201، الفخري/ 171، أنساب آل البيت النبوي 2/ 160، املشّجر الكّشاف/ 226، 
املعقبون 3/ 404.

)2( هتذيب األنساب/ 282، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161.
)3( هتذيب األنساب/ 282، املعقبون 3/ 405.

)4( املجدي/ 448، هتذيب األنساب/ 282 اهلامش، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161، العّباس/ 
354 املعقبون 3/ 405.

)5( الدّر املنثور 2/ 485، املعقبون 3/ 305، 307، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161، الشجرة 
املباركة/ 201، املشّجر الكّشاف/ 226، الفخري/ 171، العّباس/ 354.

)6( هتذيب األنساب/ 282، الشجرة املباركة/ 201، الفخري/ 171، 172 قال : وانتمى بعض املراوزة 
إىل جعفر الغريق ابن مّمد اللحياين، وهم من ولد العّباس بن عبد املّطلب، األغصان ملشّجرات أنساب 
عدنان وقحطان/ 350 وفيه: جعفر الغريق ابن مّمد الكحياين، العّباس/ 355، موسوعة أنساب آل 

البيت النبوي 2/ 160، چهره درخشان 5/ 294، املعقبون 3/ 404.
)7( هتذيب األنساب/ 283، املعقبون 3/ 406 407.
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69. بنو الغضبان)1(: أولد أيب العّباس الغضبان الفضل بن محزة بن مّمد اللحياين.

70. بنو العشاري)2(، القشريي: أولد أمحد بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل.

71. أبو مّمد)3( )بالري، صاحب أيب مّمد احلسن العسكري عليه السالم(: القاسم 
بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل.

72. أبو عبيد اهلل)4(: مّمد بن القاسم بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل.

ه امرأة من أهل الري. ُأمُّ

73. أبو احلسن)5(، الشعراين: علُّ بن القاسم بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل.

74. بنو الشعراين)6(: أولد علِّ بن القاسم بن مّمد اللحياين.

75. أبـو طاهـر)7( )بالـري(: احلسـن بـن مّمد بن احلسـن بـن محزة بن القاسـم بن 

)1( هتذيب األنساب/ 283، املعقبون 3/ 406 407، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161، العّباس/ 
355 وعندمها بنو الغضبان وهم عقب أيب الفضل العّباس الغضبان بن محزة املذكور، منتقلة الطالبية/ 

332، الكواكب املشقة 3/ 339.
لباب  القشريي وكذلك يف  املباركة/ 201:  الشجرة  املعقبون 3/ 405 ويف  األنساب/ 282،  هتذيب   )2(

األنساب 1/ 282، والعّباس/ 355، منتقلة الطالبية/ 287، األنساب املشّجرة/ 182.
)3( منتقلة الطالبية/ 165، املعقبون 3/ 404، العّباس/ 355، الكواكب املشقة 2/ 32، 3/ 22.

)4( املعقبون 3/ 406، الكواكب املشقة 3/ 443.
)5( هتذيب األنساب/ 282، املعقبون 3/ 406، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161.

النبوي 2/  البيت  آل  أنساب  املعقبون 3/ 406، موسوعة  املجدي/ 449،  األنساب/ 282،  )6( هتذيب 
.161

النبوي 2/  البيت  آل  أنساب  العّباس/ 355، موسوعة  املعقبون 3/ 406،  األنساب/ 282،  )7( هتذيب 
161، ويف رّس السلسلة العلوية/ 94: أبو طاهر احلسن بن محزة بن القاسم بن مّمد بن عبد اهللّ بن عبيد 

اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس.
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مّمـد اللحياين.
76. امريكا)1(: مّمد بن علِّ بن داود بن القاسم بن مّمد اللحياين.

77. القايض)2( )بالري(: حيدر بن محزة بن مّمد أمريكا ابن علِّ بن داود بن القاسم 
بن مّمد اللحياين.

78. األمري)3( )باجلحفة(: طاهر بن مّمد اللحياين بن عبد اهلل بن عبيد اهلل.
79. املّدثر)4( )باجلحفة(: طاهر بن إبراهيم بن طاهر بن مّمد اللحياين.

80. أبـو الفضـل)5( )أبـو املرديـن(: جعفـر بـن طاهـر بـن إبراهيـم بـن طاهـر بن 
مّمـد اللحيـاين.

81. أبو حرب األعرج)6(: زيد األعرج بن جعفر بن طاهر بن إبراهيم بن طاهر بن 
مّمد اللحياين.

82. أبـو طالـب)7(، أبـو طاهـر: عـلُّ بن جعفر بـن طاهر بـن إبراهيم بـن طاهر بن 

)1( املعقبون 3/ 406، العّباس/ 355 356، الفخري/ 172، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161 
املشّجر الكّشاف/ 226، چهره درخشان 5/ 294.

النبوي 2/  البيت  آل  أنساب  الفخري/ 172، موسوعة  املباركة/ 201،  الشجرة  املعقبون 3/ 406،   )2(
161، )م( املشّجر الكّشاف/ 226، العّباس/ 355، چهره درخشان 5/ 294.

)3( الشجرة املباركة/ 201 الفخري/ 171، املعقبون 3/ 404، املشّجر الكّشاف/ 226 وفيه: طاهر األمري 
ببغداد وله عدد باجلحفة واملدينة وبغداد وشرياز، چهره درخشان 5/ 294.

)4( املجدي/ 449، املعقبون 3/ 405.
الكواكب   ،354 العّباس/   ،405  /3 املعقبون   ،67  66 الطالبية/  منتقلة   ،282 األنساب/  هتذيب   )5(

املشقة 1/ 256 257.
)6( املجدي/ 449، املعقبون 3/ 405، العّباس/ 354.

طاهر،  بن  جعفر  بن  علُّ  طاهر  أبو  وفيه   354  353 العّباس/   ،405  /3 املعقبون   ،449 املجدي/   )7(
موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2 /160.
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مّمـد اللحياين.

83. أبو عل)1( )النصيبي(: عبيد اهلل بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل.

84. املهدي)2(: مّمد بن عبيد اهلل بن مّمد اللحياين.

85. أبو يعىل)3(: محزة بن عبيد اهلل بن مّمد اللحياين.

86. هاذا)4(: مّمد بن ]عبيد اهلل[)5( بن مّمد اللحياين.

87. بنو املحّسن)6( )بنصيبني(: بقّية املحّسن بن علِّ بن مّمد اللحياين.

88. األكرب)7( )بالكوفة(: مّمد بن إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين.

89. أبو عبد اهلل)8(: مّمد بن احلسن بن إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل.

)1( هتذيب األنساب/ 282، الفخري/ 171، املعقبون 3/ 404، العّباس/ 354 وعنده: النصيبي )عبد 
اهللّ( وكذا يف املشّجر الكّشاف/ 226 وموسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 161، األنساب املشّجرة/ 

.182
)2( املعقبون 3/ 406، هتذيب األنساب/ 283 وعنده: مهدي بن عبيد اهللّ بن مّمد اللحياين ويف موسوعة 

أنساب آل البيت النبوي: مهدي بن عبد اهللّ بن مّمد اللحياين.
)3( املعقبون 3/ 406.

)4( املجدي/ 448.
)5( قال املحّقق يف األساس ]عبد اهللّ[، املعقبون 3/ 406.

)6( املجدي/ 448 449، املعقبون 3/ 406، العّباس سامته وسريته/ 304 305 عن )معجم ألقاب بيوتات 
الطالبيني يف كتاب املجدي للبغدادي )خمطوط( قال: قال البغدادي: بنو ُمِْسن: وُهْم أولد امُلحِسن بن 
علِّ بن مّمد بن عبيد اهللّ بن مّمد اللحياين ابن عبد اهللّ بن )احلسن( بن عبيد اهللّ األمري ابن احلسن بن عبيد 

اهللّ بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليه السالم...، األنساب املشّجرة/ 182.
)7( منتقلة الطالبية/ 277، املعقبون 3/ 407، الكواكب املشقة 3/ 148.

)8( املعقبون 3/ 408.
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بن  بن احلسن  بن مّمد  بن علِّ  الري(: مّمد  إىل  انتقل  )بكليس  أبو عقيل)1(   .90
إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل.

91. املرتىض)2(: ابن أيب عقيل مّمد بن علِّ بن مّمد بن احلسن بن إسامعيل.

بن  احلسن  بن  مّمد  بن  عل  بن  مّمد  عقيل  أيب  ابن  املجتبى)3(:  القاسم  أبو   .92
إسامعيل.

93. املاّلح األُطروش الكويف الشجاع)4(: موسى بن حييى بن موسى بن إسامعيل بن 
عبد اهلل بن عبيد اهلل.

94. أبو أمحد، أخفج الرجلني)5( )كويف نزل قرص ابن هبرية(: إبراهيم بن حييى بن 
موسى بن مّمد بن إسامعيل.

95. ابن املخزومية)6(: عبيد اهلل بن احلسني بن علِّ بن إسامعيل.

)1( منتقلة الطالبية/ 27، 166، املعقبون 3/ 408، الكواكب املشقة 3/ 62، 407.
)2( منتقلة الطالبية/ 27، املعقبون 3/ 408، الكواكب املشقة 3/ 523.

)3( منتقلة الطالبية/ 27، املعقبون 3/ 408، الكواكب املشقة 3/ 62.
)4( املجدي/ 447، املعقبون 3/ 408، هتذيب األنساب/ 284 وفيه: موسى بن مّمد بن إسامعيل، الدّر 
املنتقلة/ 244  املنثور 2/ 485 وعنده: موسى بن عبد اهللّ بن احلسن، األنساب املشّجرة/ 182، ويف 
األطروش هو: حييى بن موسى بن مّمد بن إسامعيل بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن 
العّباس ونقله الرجائي يف الكواكب املشقة 1/ 108، 244، 401 و3/ 90 وكذا يف موسوعة أنساب 

آل البيت النبوي 2/ 160.
ويف  إسامعيل  بن  مّمد  بن  حييى  بن  إبراهيم   :182 املشّجرة/  األنساب  ويف   ،284 األنساب/  هتذيب   )5(

املجدي/ 447 448: إبراهيم بن حييى بن موسى بن إسامعيل، الكواكب املشقة 1/ 76.
)6( هتذيب األنساب/ 284، املعقبون 3/ 407 408، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 160 وعنده 

ابن اخلزرجية.
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96. أبو طالب)1(: ابن احلسني بن علِّ بن إسامعيل.

97. سّيدي)2(: ابن املحّسن بن أمريكا بن العّباس بن القاسم بن مّمد بن القاسم بن 

عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين.

98. حجازّي)3(: ابن املحّسن بن سّيدي بن املحّسن بن أمريكا بن العّباس بن القاسم.

99. الداعي)4(: ابن القاسم بن مّمد بن القاسم بن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين.

100. أبـو الـربكات)5(: ابـن إسـامعيل بـن مّمد بن احلسـني بن القاسـم بـن مّمد 

بن القاسـم.

101. أبو يعىل)6(: ابن أيب الربكات ابن إسامعيل بن مّمد بن احلسني بن القاسم بن 

مّمد بن القاسم بن عبد اهلل بن عبيد اهلل.

ــن  ــن ب ــن احلس ــاين ب ــد اهلل الث ــن عبي ــد اهلل ب ــن عب ــد اهلل ب ــث)7(: عبي 102. الثال

عبيــد اهلل األّول.

)1( الكواكب املشقة 1/ 89 وأبو طالب اسمه كنيته.
)2( األصيل/ 329، املعقبون 3/ 409.
)3( األصيل/ 329، املعقبون 3/ 409.
)4( األصيل/ 329، املعقبون 3/ 409.
)5( األصيل/ 329، املعقبون 3/ 409.
)6( املعقبون 3/ 409، األصيل/ 329.

)7( هتذيب األنساب/ 284، املعقبون 3/ 408، ويف التهذيب/ 276 ذكر أيضًا عبيد اهللّ الثالث بن علِّ بن 
عبيد اهللّ.
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103. آل املطاع)1(، بنو امُلَطاع: أعقاب أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن 
عبيد اهلل بن احلسن بن عبد اهلل)2( بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

ومن اآل املطاع:

104. املطاع)3(، اهلاشمي، العلوي، العّبايس، السناعي )... 1223هـ(: احلسن بن 
حسني بن هادي.

105. العاّلمة)4(، املطاع، الصنعاين، العلوي، العّبايس )1234هـ 1296هـ(: مّمد 

)1( نيل الوطر 2/ 271 272 قال زبارة )ت1381هـ(: ومجيع السادة بيت املطاع الذين بمدينة )صنعاء( 
وبجرة )سناع(، وسادة املآخذ ببالد )عمران(، وسادة مصنعة ريشان يف بالد حضور )صنعاء( وسادة 
املنجر يف )خبان(، وسادة الكميم يف )احلداء(، وبعض سادة )الطويلة( وبعض السادة يف )مسور املنتاب(، 
ويف جبل )تيس(، ويف )الشاهل( ينتهي نسبهم مجيعًا إىل أيب جعفر مّمد بن عبيد اهللّ، وهو الشهيد يف أّيام 
اإلمام اهلادي، واملقبور بموضع يقال له )البال( بالقرب من قرية )اهلجر(، موسوعة بطل العلقمي 3/ 
عبيد  بن  اهللّ  عبد  بن  مّمد  وعنده:   .352 وقحطان/  عدنان  أنساب  ملشّجرات  األغصان   ،392  391
اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس األكرب ابن اإلمام علٍّ عليه السالم هو أّول من لّبى الدعوة ]دعوة 
اإلمام اهلادي إىل احلّق حييى بن احلسني بن القاسم[ وخرج معه من الُفرع بوادي الرس إىل صعدة وكان 
من كبار قاداته يف اليمن، ولّه اإلمام اهلادي عىل بني احلارث فغدروا به وقتلوه مع أصحابه وكانوا قّلة 
فقاتلوا قتال األبطال حّتى ماتوا شهداء مجيعًا سنة 296هـ..، العّباس سامته وسريته / 303 304 قال 
السّيد اجلاليل: وقال احلجري: وبنو املطاع من أشاف اليمن ولد العّباس بن علِّ بن أيب طالب. وقال 
من  )حّدة(  ذكر  ويف  )سنحان(.  يف  وكذلك  املطاع  بيت  يسكنون  صنعاء،  جنب  )البوس(  عنوان  تت 
قرى بني شهاب وهي من أمجل قرى صنعاء، وبالقرب من حّدة قرية )سنع( وهي تشابه حّدة يف النخيل 
واألشجار، وفيها قرب القايض جعفر بن أمحد بن عبد السالم بن حييى األنباري الُبهلويّل املتوّف سنة 573. 
وقال: ويسكن )َسنَع بالقرب من حّدة( من ناحية البستان من صنعاء، من األشاف: بنو املطاع، من ولد 

العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم عن )احلجري 2/ 121، 710(.
)2( املشهور: عبيد اهللّ.

)3( نيل الوطر 1/ 462.
أنساب عدنان  اليمنية 2/ 1554، األغصان ملشّجرات  والقبائل  البلدان  الوطر 2/ 271، معجم  نيل   )4(

وقحطان/ 354.
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بن أمحد بن علِّ بن حسني بن مّمد، ينتهي نسبه إىل السّيد املطاع ابن زيد بن القاسم ابن 
املطاع)1( ابن إبراهيم بن إسامعيل بن أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل 

بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

106. املطـاع)2( )... 1371هــ(: عـلُّ بـن مّمـد بـن أمحـد بـن علِّ بن حسـني بن 
املذكور. مّمـد، 

107. املطاع)3( )... 1349هـ(: أمحد بن مّمد بن إسامعيل املطاع.

108. املطاع)4(، الشاعر، الشهيد، املؤّرخ )... 1948م(: أمحد بن أمحد بن مّمد بن 
إسامعيل املطاع املذكور.

109. املطاع)5(، السفري املفّوض: مّمد بن أمحد بن مّمد بن إسامعيل املطاع.

110. املطاع)6(، احلاكم: مّمد بن علِّ بن أمحد املطاع.

111. املطاع)7(، العامل، الشاعر، األديب، اخلطيب: مّمد بن أمحد املطاع.

112. املطاع)8(، احلاكم، العاّلمة )1351هـ...(: مّمد بن مّمد بن أمحد بن حييى 
بن أمحد بن علٍّ املطاع.

)1( ذكره الشيخ عّل رّباين خلخايل مّرة )باملطاع( وُأخرى )باملستطاع( )چهره درخشان 5/ 298( .
)2( معجم البلدان والقبائل اليمنية 2/ 1554، األغصان ملشّجرات أنساب عدنان وقحطان/ 354.

)3( معجم البلدان والقبائل اليمنية 2/ 1554.
)4( معجم البلدان والقبائل اليمنية 2/ 1554 1555.

)5( معجم البلدان والقبائل اليمنية 2/ 1555.
)6( املصدر نفسه 2/ 1555.
)7( املصدر نفسه 2/ 1555.

)8( األغصان ملشّجرات أنساب عدنان وقحطان/ 354.
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113. آل املأخذي)1( )باليمن(: أعقاب أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن 
عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

ومن اآل املاأخذي:
بن  بن مّمد  )... 1027هـ(: احلسن  العلوي  الفقيه،  العاّلمة،  املأخذي)2(،   .114

نارص العلوي املأخذي.
115. الشاعر)3(، املأخذي: أمحد املأخذي.

116. آل املِْضَواِحي)4()باليمن(: أعقاب أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن 
عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

ومن اآل امل�سواحي:

117. العاّلمة)5(، املضواحي: محود بن أمحد بن ضيف اهلل بن علٍّ املضواحي.

118. العاّلمة)6(، املضواحي: حييى بن أمحد املضواحي.

)1( األغصان ملشّجرات أنساب عدنان وقحطان/ 352، نيل الوطر 2/ 272، موسوعة بطل العلقمي 3/ 
391، العّباس للجاليل/ 303 عن احلجري 2/ 683.

)2( معجم البلدان والقبائل اليمنية 2/ 1385 قال: له حاشية عىل شح األزهار يف مّلدين.
األدب  ُأستاذ  املأخذي  أمحد  الدكتور  والسفري  الشاعر  قال:  اليمنية 2/ 1385  والقبائل  البلدان  )3( معجم 

بجامعة صنعاء.
)4( موسوعة بطل العلقمي 3/ 391، معجم البلدان والقبائل اليمنية 2/ 1553 قال إبراهيم أمحد املقحفي 
مؤّلف كتاب آل املِْضَواحي: عائلة من أهل قرية امَلصنَعة يف وادي َبنَا وهم من ولد العّباس بن علِّ بن أيب 

ة، العّباس/ 304 عن احلجري/ 710. طالب. أّما لقبهم فريجع إىل قرية )املِْضَواح( يف َحجَّ
)5( معجم البلدان والقبائل اليمنية 2/ 1553 1554 قال: الذي توىّل وكياًل لوزارة األوقاف ثّم وكياًل عامًا 

للهيئة العاّمة للمعاهد العلمية.
)6( معجم البلدان والقبائل اليمنية 2/ 1554.
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119. املضواحي)1(: إسامعيل بن حييى بن أمحد املضواحي.

120. املضواحي)2(، الدكتور: عبد القّدوس املضواحي.

121. املضواحي)3(: علٌّ املضواحي.

122. املضواحي)4( )... 1996م(: علُّ بن حسني بن مّمد املضواحي.

123. الشـامي)5(: قـال احلَْجـري تـت عنـوان )النـادرة(: وهـذه الناحيـة تشـمل 
خمـالف الِشـِعر، ثـّم قـال: ويف الِشـِعر: األشاف )بيت الشـامي( يف )املصنّعـة( و)بيت 

أيضًا. املضواحـي( 

124. األمري)6(، صاحب بِراش صنعاء: األمري أمحد بن مّمد بن حاتم ابن احلسني 
بن املبارك بن املحسن بن احلسن بن علِّ بن عيسى بن موسى ابن أيب جعفر مّمد بن عبيد 
اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل أمري احلرمني ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب 
طالب. وقيل: هو أمحد بن مّمد بن حاتم بن حسني بن املبارك بن املحسن بن احلسن بن 
علِّ بن عيسى بن موسى بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أيب جعفر مّمد بن عبيد 
اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب. واألّول أصّح كام يف )طرفة 

)1( املصدر نفسه.

)2( املصدر نفسه.

)3( املصدر نفسه.

)4( املصدر نفسه.
)5( العّباس سامته وسريته/ 304 عن )احَلْجري/ 729(.

)6( طرفة األصحاب يف معرفة األنساب/ 104 105، بطل العلقمي 3/ 392، النفحة العنربية/ 135 وفيه: 
األمري أمحد بن مّمد بن حاتم بن احلسني بن املبارك بن املحسن بن املحسن بن علِّ بن عيسى بن موسى 

بن أيب جعفر.
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األصحاب / 104 105(.

ن)3( بن  125. األمري)1(: هبة اهلل بن الفضل بن علِّ بن املظّفر)2( بن محزة بن املحسِّ
مّمد بن أيب احلسني حييى)4( بن موسى بن أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن 
عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب، ويلتقي هو واألمري 

صاحب براش من موسى بن أيب جعفر.

126. أبو عقيل)5(: طاهر بن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين.

127. أبو الطّيب)6(: إبراهيم بن أيب عقيل طاهر بن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين.

128. األكرب)7( )باملدينة(: القاسم بن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين.

129. األصغر)8(: مّمد بن القاسم األكرب بن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين.

130. األصغر)9(: مّمد بن القاسم بن مّمد األصغر ابن القاسم األكرب ابن عبد اهلل 
بن عبيد اهلل الثاين.

)1( طرفة األصحاب يف معرفة األنساب/ 105، بطل العلقمي 3/ 392.
)2( قال املحّقق يف األصل: علٌّ املظّفر.

)3( يف بطل العلقمي 3/ 392 )احلسن(، ويف چهره درخشان 5/ 300 قال: واملحسن ينتهي عقبه إىل عمران، 
وزيد ابني محزة بن مّمد بن محزة بن املحسن.

)4( قال املحّقق يف األصل: ابن حييى.
)5( املعقبون 3/ 408.

)6( العّباس/ 353، املعقبون 3/ 409.
)7( الشجرة املباركة/ 201، الفخري/ 171، األنساب املشّجرة/ 181، چهره درخشان 5/ 293.

)8( األنساب املشّجرة/ 181.

)9( األنساب املشّجرة/ 181.
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131. األصغر)1(: جعفر بن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين.

أّما )احلسن بن عبيد اهلل الثاين( فمنه:

132. املتوّثق)2(: احلسن بن عبيد اهلل الثاين ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

133. بنو سويق)3(: عقب مّمد بن احلسن املتوّثق ابن عبيد اهلل الثاين.

134. املّكي الوين)4(- الونن - الوتن: علُّ بن العّباس بن مّمد بن احلسن بن عبيد 
اهلل الثاين.

135. الوبر)5(: علُّ بن مّمد بن احلسن بن عبيد اهلل األمري.

أّما )جعفر بن عبيد اهلل الثاين( فمنه:

136. رصيف)6(: علُّ بن جعفر بن عبيد اهلل الثاين.

)1( هتذيب األنساب/ 281، الشجرة املباركة/ 201، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 160، چهره 
درخشان 5/ 293.

)2( هتذيب األنساب/ 284، العّباس/ 351، املعقبون 3/ 409.
)بنو  وفيه:   293  /5 درخشان  چهره   ،352 العّباس/   ،160  /2 النبوي  البيت  آل  أنساب  موسوعة   )3(

سويق( عقب احلسن بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ.
العّباس بن مّمد بن  املعقبون 3/ 409، ويف املجدي/ 447: عل بن  )4( هتذيب األنساب/ 284 285، 
العّباس بن مّمد، وقالوا: بل هو ابن احلسن بن احلسن بن عبيد اهللّ، املعروف بالونن، العّباس/ 352، 
منتقلة الطالبية/ 67، 83 وعنده املّكي هو: علُّ بن احلسني بن العّباس بن مّمد بن احلسن الثاين ابن عبيد 
اهللّ الثاين ابن احلسن األّول ابن عبيد اهللّ األّول ابن العّباس. والَوْين كام يف املنجد/ 922: العنب األسود 
)عربانية( و)وَتَن( َيتُِن ُوُتونًا وتِنَُة املاُء: دام ومل ينقطع و باملكان: ثبَت وأقاَم به و َوْتنًا َوَوتِْينًا الرجل أصاب 

َوتِينَُه )املنجد/ 886(. واعتقد: الوتن بالتاء املثنّاة الفوقانية األقرب للصواب.
)5( لباب األنساب 1/ 314.

)6( لباب األنساب 1/ 276، املعقبون 3/ 409، چهره درخشان 5/ 293.
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د الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل األّول.

137. أبو جفنة)1(-أبو خفنة - أبو خنفنة، صديق - صندوق ابن اهلاشمية: الفضل 
بن احلسن بن عبيد اهلل األّول بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

138. األصغر)2(: العّباس بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

139. األكرب)3( )بينبع(: العّباس بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

140. األكرب)4(، اخلطيب، الشاعر: مّمد بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل.

141. أبو مّمد)5( )بربوجرد(: عبد اهلل بن مّمد بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل.

بن  بن احلسن  الفضل  بن  بن مّمد  الفضل  الشاعر اخلطيب:  العّباس)6(  أبو   .142
عبيد اهلل.

الشجرة  خفنة،  أبو  وفيه:   285 األنساب/  هتذيب  حنفنة،  أبو  وفيه:   169 الفخري/   ،437 املجدي/   )1(
املباركة/ 199 وفيها: أبو جفنة وكذلك يف لباب األنساب 1/ 275 276، ويقال لعقبه: بنو الصندوق، 
أكثرهم بالشام ونواحيها، سّمي بذلك ألّنه شديد العدل عظيم القدر وكان شجاعًا، املعقبون 3/ 397، 
الفخري/ 169  اهللّ األّول،  الفضل بن احلسن بن عبيد  ابن  العّباس األكرب  410 قال: )صندوق( ولد 
العلقمي 3/ 381 382،  بطل  للجاليل/ 339،  العّباس  للمقّرم/ 309،  العّباس  الصديق،  بنو  وفيه: 

موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 156، چهره درخشان 5/ 292.
)2( هتذيب األنساب/ 285، منتقلة الطالبية/ 356، املجدي/ 232، عمّدة الطالب/ 357، الثبت املصان/ 

155، العّباس للجاليل/ 339، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 156.
الكواكب   ،185 املشّجرة/  األنساب   ،357 الطالب/  عمدة   ،437 املجدي/   ،356 الطالبية/  منتقلة   )3(

املشقة 2/ 230، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 156.
)4( املعقبون 3/ 410، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 156.

)5( املعقبون 3/ 410.
)6( املجدي/ 437، عمدة الطالب/ 357، العّباس للمقّرم/ 309، األنساب املشّجرة/ 185، )م( الدّرة 

املضيئة/ 245، األُدباء من آل أيب طالب 2/ 37.
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143. أبو مّمد)1(: عبد اهلل بن الفضل بن مّمد بن الفضل بن احلسن.

هـ إبراهيم بن احلسن بن عبيد اهلل األّول.

144. َجْرَدَقة)2(: إبراهيم جردقة بن احلسن بن عبيد اهلل األّول بن العّباس.

145. املكفل)3(، األعرج، السطيح األمري )ببغداد(، الرئيس: علُّ بن إبراهيم جردقة 
بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، وُأّمه سعدى بنت عبد العزيز بن عطا بن السائب بن 

عائذ بن عبد اهلل بن عمرو بن خمزوم.

146. املكفل )امللك بمرص()4(: احلسن بن علٍّ املكفل ابن إبراهيم جردقة بن احلسن 
بن عبيد اهلل.

)1( الكواكب املشقة 3/ 677.
)2( هتذيب األنساب/ 287، لباب األنساب/ 244، األصيل/ 330، الدّر املنثور 2/ 479، املعقبون 3/ 
413، العّباس للمقّرم/ 310، األساس/ 69 وفيه: إبراهيم جردق، الشجرة املباركة/ 198، موسوعة 
بطل العلقمي 3/ 381 قال املظّفر يف معنى اجلردقة قال يف القاموس: اجلردقة بالفتح الرغيف معرب 
كرده فيجوز أْن يكون قد لقب به لكرمه وأّنه باذل له.. قال اجلواليقي يف املعرب من الكالم األعجمي: 
 ،438 املجدي/  مّقق  ذكره  ما  املعنى  هذا  ومثل  كرده..  بالفارسية  وهو  جردق  الغليظ  للخبز  قوهلم 
 ،164 النبوي/  البيت  آل  أنساب  موسوعة  )م(   ،183 املشّجرة/  األنساب   ،343 للجاليل/  العّباس 

منتقلة الطالبية/ 177.
)3( هتذيب األنساب/ 287، الفخري/ 170، الشجرة املباركة/ 199، املعقبون 3/ 413 . لباب األنساب/ 
270 قال: هو األمري علُّ بن إبراهيم جردقة من أولد الشيخ أيب السطيح الشاعر عقبهم بالشام، وذكره 
يقال  جردقة،  إبراهيم  ابن  الرئيس  علٌّ  بمرص  كان  الذي  األمري  هو  قال:  نفسه  املصدر  من   303 يف/ 
ألولده: بنو املكفل بتلك البالد. فالحظ، منتقلة الطالبية/ 177، األنساب املشّجرة/ 183، العّباس/ 

343، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 158، چهره درخشان 5/ 292.
)4( هتذيب األنساب/ 287 الشجرة املباركة/ 199، الفخري/ 170، املعقبون 3/ 451، ويف لباب األنساب 

1/ 303 علٌّ املكفل يف مرص، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 158، 165.
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147. أبو الطّيب)1(، الشيخ، األبح: أمحد بن علِّ بن إبراهيم جردقة ابن احلسن.

إبراهيم  بن  علِّ  بن  اهلل  عبد  )بمرص(:  امللوك)2(  رئيس  امللك،  الباذنجاين،   .148
جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل.

149. األصغر، السطيح، الشطيح)3(: مّمد بن علِّ بن إبراهيم جردقة ابن احلسن 
بن عبيد اهلل.

150. أبو الفالح)4(: ابن عقيل بن مّمد بن علٍّ املكفل بن إبراهيم جردقة ابن احلسن 
بن عبيد اهلل.

151. أبو احلسني، الشاعر، السبيعي)5(: زيد بن علِّ بن إبراهيم جردقة ابن احلسن 
بن عبيد اهلل.

 ،199 املباركة/  الشجرة   ،439 املجدي/   ،322  ،178 الطالبية/  منتقلة   ،287 األنساب/  هتذيب   )1(
املعقبون 3/ 414، الكواكب املشقة 1/ 155، العّباس/ 343، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 

.158
)2( هتذيب األنساب/ 287، الفخري/ 170، لباب األنساب 1/ 235، الشجرة املباركة/ 198 وفيها: عبيد 
اهللّ امللك بمرص وعبد اهللّ يقال: انقرض ولده، وعند العبيديل/ 287 ولده يف صح، وكذلك العّباس/ 

343 قال: عبيد اهللّ )انقرض( املعقبون 3/ 414.
)3( هتذيب األنساب/ 287، املجدي/ 234، الشجرة املباركة/ 199، موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 

158، العّباس/ 344 املعقبون 3/ 414.
)4( األغصان/ 350، چهره درخشان 5/ 292 وفيه: أبو الفالح، هو ابن عقيل بن علِّ بن احلرب بن علِّ بن 

احلسن بن املحسن بن إبراهيم بن علٍّ املكفل. وعقبه يعرفون ببني )احلرب( باليمن.
الكواكب املشقة 2/ 90،  الطالبية/ 177،  املباركة/ 199، منتقلة  الشجرة  )5( هتذيب األنساب/ 287، 
املعقبون 3/ 414، األغصان/ 350 وفيه: الشيعي بدلً من السبيعي، أّما فتحي عبد القادر فقد أسقط 
عليًا يف )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي وعنه أخذ السّيد اجلاليل يف العّباس/ 343 حيث قال: أبو 

احلسني زيد الشاعر السبيعي ابن إبراهيم جردقة.
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152. أبو جعفر)1(: مّمد بن زيد الشاعر السبيعي ابن علِّ بن إبراهيم جردقة.

153. األكرب)2(: إبراهيم بن علِّ بن إبراهيم جردقة.

154. أبو طالب)3(: مّمد بن إبراهيم األكرب ابن علِّ بن إبراهيم جردقة.

155. أبو الفضل)4(: العّباس بن علِّ بن إبراهيم جردقة.

156. أبو مّمد )أبو النار()5(: احلسن بن العّباس بن علِّ بن إبراهيم جردقة.

157. أبو السباع)6(، األسود: مّمد بن عبيد اهلل بن احلسن بن العّباس بن علٍّ املكفل 

ابن إبراهيم جردقة.

158. أبو هاشم، السامرّي)7(: إسامعيل بن علِّ بن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن 

عبيد اهلل.

159. أبو علٍّ السامري)8(: أمحد بن احلسن بن علِّ بن إبراهيم جردقة.

160. أبو العّباس)9(: مّمد بن أمحد السامرّي ابن احلسن بن علِّ بن إبراهيم جردقة.

)1( هتذيب األنساب/ 287.
)2( هتذيب األنساب/ 287، املجدي/ 439.

)3( املجدي/ 439، املعقبون 3/ 415، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 158.
)4( هتذيب األنساب/ 287، املجدي/ 439، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 158 املعقبون 3/ 413.

)5( هتذيب األنساب/ 287، املجدي/ 234، املعقبون 3/ 414.
)6( املعقبون 3/ 414 415.

)7( هتذيب األنساب/ 287، املجدي/ 438، الشجرة املباركة/ 199، املعقبون 3/ 414.
)8( املجدي/ 440، العّباس/ 345.

)9( هتذيب األنساب/ 288، األصيل/ 330 وعنده: احلسني بن مّمد بن أمحد...
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161. أبو الطّيب)1(: احلسن بن مّمد بن أمحد بن احلسن بن علِّ بن إبراهيم.

162. أبو احلسن األصم)2(: مّمد بن علِّ بن العّباس بن محزة بن مّمد بن العّباس 
بن علِّ بن إبراهيم جردقة.

163. كركدن)3(: احلسني بن مّمد بن احلسن بن إبراهيم جردقة.

164. أبو القاسم)4(: محزة بن احلسني بن مّمد بن احلسن بن إبراهيم جردقة.

165. احلتحت)5(، أبو الفضل العّباس بن احلسن بن علِّ بن إبراهيم جردقة، جّد 
علٍّ الشريازي بن إبراهيم بن العّباس.

166. أبو مّمد)6(: احلسن ابن أيب الفضل العّباس احلتحت ابن احلسن املكفل.

167. الشريازي الناسخ)7(: علُّ بن إبراهيم بن العّباس بن احلسن بن علِّ بن إبراهيم 
جردقة.

168. أبو السمني)8(: القاسم بن علِّ بن إبراهيم جردقة بن احلسن بن عبيد اهلل.

)1( املجدي/ 234، عمدة الطالب/ 358، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 158 وفيها: أبو الطّيب 
هو: احلسني ابن أيب العّباس مّمد بن أيب عل أمحد.

)2( املجدي/ 34.
)3( الفخري/ 170، املعقبون 3/ 416.

)4( املجدي/ 438، األنساب املشّجرة/ 183 وعنده: احلسني بن إبراهيم جردقة.
)5( هتذيب األنساب/ 287، العّباس/ 345.

)6( موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 158.
)7( هتذيب األنساب/ 287، املجدي/ 439 وعنده: علٌّ الناسخ الشريازي ابن أيب الفضل العّباس بن احلسن 

بن علِّ ابن جردقة، العّباس/ 345 346، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 158.
)8( هتذيب األنساب/ 287، الشجرة املباركة/ 199، املعقبون 3/ 414.
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169. أبو الطّيب)1(: أمحد بن القاسم بن علِّ بن إبراهيم جردقة ابن احلسن.

170. أبو عبد اهلل)2(: احلسني بن القاسم بن علِّ بن إبراهيم جردقة.

171. نتيف)3(: احلسن بن موسى بن علِّ بن إبراهيم جردقة ابن احلسن.

و محزة بن احلسن بن عبيد اهلل األّول

172. أبو القاسم، الشبيه، األكرب، العلوي، البغدادي)4(: محزة بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

173. أبو الطّيب)5(: مّمد بن محزة األكرب الشبيه بن احلسن.

174. أبو مّمد، الفقيه)6(: علُّ بن محزة وهو جّد أيب يعىل احلمزة بن القاسم بن علِّ 
بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، ُأّمه زينب بنت احلسني بن احلسن بن إسحاق 

بن علِّ بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب.

)1( املجدي/ 439، املعقبون 3/ 415، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 158.
)2( املجدي/ 439، العّباس/ 346، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 158.

)3( لباب األنساب 1/ 311.
احلمزة   ،358 الطالب/  عمدة   ،170 الفخري/   ،198 املباركة/  الشجرة   ،285 األنساب/  هتذيب   )4(
والقاسم/ 7، املعقبون 3/ 410، العّباس للمقّرم/ 309، تنقيح املقال 24/ 204 برقم: 1353، هتذيب 
البيت  آل  أنساب  املضيئة/ 244، موسوعة  الدّرة  )م(  املشّجرة/ 184،  األنساب  التهذيب 9/ 352، 

النبوي 2/ 157.
)5( الدّر املنثور 2/ 480، مجهرة أنساب العرب/ 67 لكنّه أسقط )احلسن(.

)6( رّس السلسلة العلوية/ 92 اهلامش، الفخري/ 170، الشجرة املباركة/ 200 املعقبون 3/ 410. وعند 
املقّرم يف كتابه العّباس/ 309 زينب بنت احلسني بن علِّ بن عبد اهللّ بن جعفر الطّيار املعروف بـ )الزينبي(، 

نسبة إىل ُأّمه زينب بنت أمري املؤمنني، ويف األنساب املشّجرة/ 184 ُأّمه زينب بنت احلسن بن جعفر.
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175. أبو عبد اهلل )أبو عبيد اهلل(، اهلاشمي، الشاعر)1(، العلوي العّبايس: مّمد بن 

علِّ بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل.

176. أبو أمحد)2(: ابن مّمد بن علِّ بن محزة بن احلسن.

الرازي،  الغريب،  اجلليل،  الثقة  املحّدث،  عمرو،  أبو  القاسم،  أبو  يعىل،  أبو   .177

اهلاشمي)3(: محزة بن القاسم بن علِّ بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

178. شاعر)4(، عامل، فقيه: يعىل بن محزة بن القاسم بن علِّ بن محزة بن احلسن بن 

عبيد اهلل بن العّباس.

)1( األعالم 6/ 272، معجم الشعراء/ 411، عمدة الطالب/ 358، املعقبون 3/ 411، العّباس للمقّرم/ 
النبوي 2/ 157،  البيت  أنساب آل  الكامل 9/ 210، مجال األسبوع/ 181، موسوعة  309، هتذيب 

األُدباء من آل أيب طالب 3/ 249 ويبدو هو نفسه يف 3/ 248 وقد ترمجه السّيد الرجائي مّرتني.
)2( )م( الدّرة املضيئة/ 244 وأبو أمحد اسمه كنيته.

)3( حاوي األقوال 1/ 316، املحّدثون 1/ 450 برقم: 24، نقد الرجال 2/ 168، رّس السلسلة العلوية/ 
92 اهلامش، مراقد املعارف 1/ 268 270، الكنى واأللقاب 1/ 182 183، سفينة البحار 1/ 779، 
جامع الرواة 1/ 283، منتهى املقال 3/ 138 139، تكملة أمل اآلمل 2/ 547، موسوعة بطل العلقمي 
3/ 397 398، رياض العلامء وحياض الفضالء 2/ 209 211، معاين األخبار 1/ 90، اخلصال 1/ 
 135  /72 األنوار  بحار  ح14،   413 الدين/  كامل  ح1،   274  267  ،140 التوحيد/   ،290  285
ح15، ثواب األعامل/ 124 ح1، موسوعة كتب الغيبة للنعامين 1/ 55 56 ح18، الختصاص/ 79 
81، مجال األسبوع/ 181 182، فالح السائل/ 272 برقم : 164، القبال 3/ 210 211، الصفوة 
املثىل/ 178 179، 182، احلمزة والقاسم/ 8، الدرر البهية يف تاريخ املدحتية/ 63، املعقبون 3/ 411، 

األنساب املشّجرة/ 184.
)4( چهره درخشان 5/ 267، الصفوة املثىل يف تاريخ أيب يعىل/ 190.
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179. سّيد)1(، قطب شاه امللك: سّيد عون بن يعىل بن محزة بن القاسم بن علِّ بن 
محزة بن احلسن.

180. أبو مّمد، الصويف)2( )باليمن(: القاسم بن محزة األكرب بن احلسن بن عبيد اهلل.

181. الصويف)3(: مّمد بن القاسم بن محزة األكرب ابن احلسن.

182. الديك)4(: عبد اهلل بن علِّ بن عبد اهلل بن مّمد بن القاسم بن محزة بن احلسن.

183. أبو عبد اهلل)5(: جعفر بن القاسم بن محزة األكرب ابن احلسن.

184. املّتقي)6(، املنتقي: احلسني بن القاسم بن محزة األكرب ابن احلسن.

)1( چهره درخشان 5/ 267 وفيه: عون بن يعىل بن أيب يعىل محزة بن قاسم بن )مّمد عل( بن محزة األكرب 
الشبيه. ومن سّيد عون العديد من البيوتات املعروفة بـ )آل عون وأعوان قطب شاهي( منهم: بنو أعظم، 
بنو آل عظمت، بنو آل نور خان، بنو رسور، بنو گهرين، بنو إسامعيل، بنو ظاهر، بنو قايض، بنو سيدان، 
بنو سهرايب، وبنو رجبي هستند، الصفوة املثىل يف تاريخ أيب يعىل/ 191 وفيه أعقب عون مخسة رجال هم: 

گوهرگهر، وأعوان، وجوهان، وموكو، وشخص آخر، وهم من ولدات مدن غري عربية.
)2( هتذيب األنساب/ 286، الدّر املنثور 2/ 481، عمدة الطالب/ 358، املعقبون 3/ 411، ويف املصدر 
الدّرة  النبوي 2/ 157، )م(  البيت  آل  أنساب  القاسم بطربية، موسوعة  قال: وأبو مّمد  نفسه/ 410 

املضيئة/ 244.
)3( هتذيب األنساب/ 286، الشجرة املباركة/ 200، الفخري/ 170، املعقبون 3/ 411، موسوعة أنساب 
آل البيت النبوي 2/ 157، چهره درخشان 5/ 291 وعنده: مّمد الصويف ابن علِّ بن محزة بن احلسن 

وهذا اشتباه.
)4( األصيل/ 330.

)5( الفخري/ 170، املعقبون 3/ 411.
)6( الشجرة املباركة/ 200، املعقبون 3/ 411، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 157 وعنده: املنتقي، 
چهره درخشان 5/ 291 وعنده: حسني التقي بن علِّ بن محزة بن احلسن وهذا اشتباه، فعلُّ بن محزة بن 

احلسن جّده وليس أباه.
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185. الصويف)1(: إسحاق بن القاسم بن محزة األكرب ابن احلسن.

186. الرّقـي النحـوي، اإلبراهيمـي)2( جعفر بن عـلٍّ من أعقاب القاسـم بن محزة 
احلسن. بن 

187. أبو احلسني)3( )رئيس الطالبيني باملراغة(: مذكور بن عقيل بن جعفر بن مّمد 
بن القاسم بن القاسم بن محزة بن احلسن.

188. أبو احلسن)4( )القايض بطربستان(: علُّ بن احلسني بن احلسن بن القاسم بن 
محزة بن احلسن.

189. أبو عبد اهلل)5(: جعفر بن القاسم بن محزة بن القاسم بن محزة بن احلسن.

ز عّباس بن احلسن بن عبيد اهلل األّول.

190. أبو الفضل)6(، اخلطيب، الفصيح، الشاعر: العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل بن 

)1( الشجرة املباركة/ 200، املعقبون 3/ 411، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 157، چهره درخشان 
5/ 291 وعنده: إسحاق الصويف ابن علِّ بن محزة بن احلسن وهذا اشتباه .

)2( املجدي/ 441، هتذيب األنساب/ 286 اهلامش عن املجدي.
)3( الشجرة املباركة/ 200، چهره درخشان 5/ 292، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 157.

أبو  بطربستان  القايض  وفيه:   442  441 املجدي/   ،412  /3 املعقبون   ،359  358 الطالب/  عمدة   )4(
احلسني علُّ بن احلسني بن مّمد بن احلسني بن احلسن بن القاسم بن محزة، كذلك يف موسوعة أنساب آل 

البيت النبوي 2/ 157، هتذيب األنساب/ 286 اهلامش.
)5( هتذيب األنساب/ 286.

)6( رّس السلسلة العلوية/ 90، هتذيب األنساب/ 288، املجدي/ 442، الشجرة املباركة/ 198، الفخري/ 
للمقّرم/  العّباس   ،69 األساس/   ،483  /2 املنثور  الدّر   ،201 الفهرست/   ،330 األصيل/   ،170

311، املعقبون 3/ 416، األُدباء من آل أيب طالب 2/ 99.
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العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

191. املؤتم)1(: مّمد بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل.
192. اخلطيب)2( )بالرملة(، الشاعر: أمحد بن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل.

193. أبو احلسن)3(: علُّ بن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل.
194. األصغر)4(: مّمد بن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل.

195. األصغر)5(: عّباس بن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن.
196. أبو الطّيب)6(: مّمد بن أمحد بن عبد اهلل اخلطيب بن العّباس الشاعر ابن احلسن.

197. أبو احلسني)7(، األكرب: مّمد بن أمحد بن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن.
198. أبو احلسني)8(: مّمد بن أمحد بن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن.

199. أبو حنتلة)9(: علُّ بن أيب احلسني مّمد األكرب بن أمحد بن عبد اهلل اخلطيب.

)1( لباب األنساب 1/ 310.
الفخري/  املباركة/  الشجرة   ،443 املجدي/   ،288 األنساب/  هتذيب   ،91 العلوية/  السلسلة  رّس   )2(
للمقّرم/ 312،  العّباس  املنثور 2/ 483،  الدّر  الطالب/ 359،  170، 199 األصيل/ 330، عمدة 
البيت  آل  أنساب  موسوعة   ،417  416  /3 املعقبون   ،291  /5 درخشان  چهره   ،201 الفهرست/ 

النبوي 2/ 159.
)3( املعقبون 3/ 417، الدّر املنثور 2/ 483، موسوعة آل البيت النبوي 2/ 159.

)4( هتذيب األنساب/ 288، املعقبون 3/ 417.
)5( رّس السلسلة العلوية/ 93.

)6( هتذيب األنساب/ 288، املعقبون 3/ 417، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 159.

)7( هتذيب األنساب/ 288، املعقبون 3/ 417، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 159.
)8( هتذيب األنساب/ 288، املعقبون 3/ 417.

آل  أنساب  موسوعة  ويف  ختيلة،  وفيه:   331 األصيل/   ،417  /3 املعقبون   ،288 األنساب/  هتذيب   )9(
البيت النبوي 2/ 159 أبو ختيلة هو: احلسن بن علِّ بن أيب احلسني مّمد األكرب .
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200. الزّراد)1(، شقشق: احلسن ابن أيب حنتلة علِّ بن مّمد بن أمحد بن عبد اهلل اخلطيب.

201. أبو احلسن، شقشق)2(، سقسق: مّمد بن احلسن الزّراد ابن علِّ بن مّمد بن 
أمحد بن عبد اهلل اخلطيب.

202. أبو احلسني)3(: علُّ بن مّمد بن احلسن الزّراد ابن علِّ بن مّمد بن أمحد.

بن  ابن علِّ  الزّراد  بن احلسن  بن مّمد  السبيع: احلسني  األمري،   ،)4(
أبو علٍّ  .203

مّمد بن أمحد.

204. أبو عبد اهلل)5(: احلسن بن مّمد بن احلسن الزّراد بن علِّ بن مّمد بن أمحد.

205. أبو جعفر)6( احلامين، ابن األفطسية: عبد اهلل بن العّباس بن عبد اهلل اخلطيب 
ابن العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل، ُأّمه أفطسية.

206. أبو الفضل)7(: مّمد بن عبد اهلل بن العّباس بن عبد اهلل اخلطيب ابن العّباس 
الشاعر ابن احلسن.

)1( هتذيب األنساب/ 288، املعقبون 3/ 417، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 159.
)2( املعقبون 3/ 417، األصيل/ 331 وفيه: سقسق، موسوعة أنساب آل البيت النبوي 2/ 159 وفيها: 

مّمد سقسق ابن أيب ختيلة احلسن بن علِّ بن أيب احلسني مّمد. وأّنه أخ للحسن الزّراد وليس ابنه.
)3( املعقبون 3/ 417.
)4( املعقبون 3/ 418.
)5( املعقبون 3/ 418.

)6( هتذيب األنساب/ 289، عمدة الطالب/ 359، الدّر املنثور 2/ 483، املعقبون 3/ 418، اأُلدباء من 
آل أيب طالب 2/ 145.

)7( هتذيب األنساب/ 289، املعقبون 3/ 418.
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207. أبو احلسن)1(، ُمَرْيح: علُّ بن عبد اهلل احلامين ابن العّباس بن عبد اهلل اخلطيب 
ابن العّباس الشاعر.

208. أبـو مّمـد)2(: احلسـن بـن ُمَرْيح عـّل بن عبـد اهلل احلامين بن العّبـاس بن عبد 
اخلطيب. اهلل 

209. أبـو عبـد اهلل)3(: أمحـد بـن ُمَريح عـّل بن عبـد اهلل احلامين بن العّبـاس بن عبد 
اخلطيب. اهلل 

210. أبو طالب)4(: العّباس بن ُمَرْيح عّل بن عبد اهلل احلامين ابن العّباس.

211. أبو احلسني)5(: مّمد بن مسلم بن أمحد بن علِّ ُمَريح بن عبد اهلل احلامين.

212. أبو الفوارس)6(: ابن أيب احلسني مّمد بن مسلم بن أمحد.

213. فليتة)7(: ابن أيب احلسني مّمد بن مسلم بن أمحد.

214. أبو الفتح)8(، النّساج: ابن فليتة بن مّمد بن مسلم.

)1( هتذيب األنساب/ 289، عمدة الطالب/ 359، الدّر املنثور 2/ 483، املعقبون 3/ 418، الكواكب 
املشقة 1/ 163.

)2( هتذيب األنساب/ 289، عمدة الطالب/ 359، الدّر املنثور 2/ 483، املعقبون 3/ 418.

)3( هتذيب األنساب/ 289، عمدة الطالب/ 359، الدّر املنثور 2/ 483، املعقبون 3/ 418.
)4( هتذيب األنساب/ 289، املعقبون 3/ 418.

)5( األصيل/ 331، املعقبون 3/ 418 فليتة بن أيب احلسني مّمد بن املسلم بن ]مّمد[ بن أمحد.
)6( املعقبون 3/ 418.

)7( األصيل/ 331، املعقبون 3/ 418.

)8( األصيل/ 331، املعقبون 3/ 418.
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215. أبو املعايل)1(: ابن أيب الفتح بن فليتة بن مّمد.

216. اجلحش)2(: جعفر بن عبد اهلل اخلطيب ابن العّباس الشاعر ابن احلسن.

217. األكرب)3(: إبراهيم بن جعفر بن عبد اهلل اخلطيب.

218. أبو الطّيب)4(: مّمد بن الفضل بن عبد اهلل اخلطيب.

219. الشاعر)5(: أمحد بن العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل األّول.

220. أبو احلسني)6(، الشاعر: زيد بن أمحد الشاعر ابن العّباس الشاعر.

221. امَلْحَمحي)7(: عبد اهلل أو عبيد اهلل بن احلسني بن أمحد الشاعر.

222. أبو السباع)8( موهوب )ببغداد(: ابن عبيد اهلل أو عبد اهلل بن احلسني بن أمحد الشاعر.

العّباس  ابن  اخلطيب  اهلل  عبد  بن  محزة  بن  مّمد  الطرباين:  الطّيب)9(،  أبو   .223
الشاعر، ُأّمه زينب بنت إبراهيم بن مّمد بن أيب الكرام اجلعفري.

)1( املعقبون 3/ 418.
)2( هتذيب األنساب/ 290، املعقبون 3/ 417، 419، الكواكب املشقة 1/ 25.

)3( املعقبون 3/ 419 420، الكواكب املشقة 1/ 25.
)4( املعقبون 3/ 420.
)5( املعقبون 3/ 420.
)6( املعقبون 3/ 420.

)7( املعقبون 3/ 420 ويف هتذيب األنساب/ 290 عبد اهللّ املْحمحي ابن احلسني بن عبيد اهللّ بن احلسني بن أمحد 
الشاعر ابن العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهللّ. قال: وقد ذكر نسبه يف غري هذا البيت فقيل: هو عبيد 

اهللّ بن احلسني بن إبراهيم بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهللّ الثاين ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس.
)8( املعقبون 3/ 420.

)9( رّس السلسلة العلوية/ 93، مجهرة أنساب العرب/ 67، هتذيب األنساب/ 289، املجدي/ 444، الدّر 
املنثور 2/ 484، املعقبون 3/ 418، الكواكب املشقة 1/ 61.
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224. بنو الشهيد)1(: عقب: أبو الطّيب مّمد الطرباين ابن محزة بن عبد اهلل اخلطيب.

225. أبو مّمد)2(: احلسن بن مّمد الطرباين ابن محزة، ُأّمه ُأّم ولد تدعى فارس.

226. أبو الفضل)3(: جعفر بن مّمد الطرباين ُأّمه ُأّم ولد تدعى فارس.

227. أبو احلسن)4(: علُّ بن مّمد الطرباين ُأّمه ُأّم ولد رومية.

228. أبو الطّيب)5( الدنداين: مّمد بن علِّ بن مّمد الطرباين.

229. الُلقيش)6(: احلسني بن علِّ بن مّمد الطرباين ابن محزة.

230. أبو جعفر)7(، املكاري: عبد اهلل بن احلسني بن محزة بن عبد اهلل اخلطيب.

231. أبو مجيلة)8(: احلسني بن عبد اهلل املكاري بن احلسني بن محزة.

232. العّجان)9(: أمحد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسني.

)1( رّس السلسلة العلوية/ 93، عمدة الطالب/ 359، الدّر املنثور 2/ 484، موسوعة بطل العلقمي 3/ 
387، املعقبون 3/ 418.

)2( املجدي/ 444، املعقبون 3/ 419.

)3( املجدي/ 444، املعقبون 3/ 419.

)4( املجدي/ 444، املعقبون 3/ 419.
)5( هتذيب األنساب/ 289.

)6( هتذيب األنساب/ 289، املعقبون 3/ 419.

)7( هتذيب األنساب/ 289، املعقبون 3/ 419.

)8( هتذيب األنساب/ 289، املعقبون 3/ 419.
)9( عمدة الطالب/ 360، النازحون هربًا من النار )مخ(، الدّر املنثور 2/ 481، األساس/ 72، كوردستان 
واألُّمة الكوردية/ 312،املعقبون 3/ 419. وفيه: أمحد العجان بن احلسني بن علِّ بن عبد اهللّ املكاري 

بن احلسني.
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. 233. بنو العّجان)1( )باحلائر(: عقب أمحد العّجان ابن احلسني بن علٍّ

يبق)2(، الرئيس: احلسن بن أمحد العّجان ابن احلسني. 234. الدَّ

235. أبو احلسن)3(: طليعات بن احلسن الّديبق ابن أمحد العّجان.

يبق. 236. املرجعي)4( - املرجع: ابن منصور بن أيب احلسن طليعات ابن احلسن الدَّ

237. سلوز)5( - سلوزا - ساوز - سلوس - سليوزي، سلويزي: علُّ بن مّمد ابن 

)1( عمدة الطالب/360، املعقبون 3/ 419.
الكوردية/  املنثور 2/ 481، كوردستان واأُلّمة  الدّر  النار،  النازحون هربًا من  الطالب/ 360،  )2( عمدة 

312، املعقبون 3/ 419، رفع احلجاب األقص/65.
 /3 72، املعقبون  األساس/   ،481  /2 املنثور  الدّر  النار،  من  هربًا  النازحون   ،360 الطالب/  عمدة   )3(

419، رفع احلجاب األقص/65.
)4( عمدة الطالب/ 360، الدّر املنثور 2/ 481، األساس/ 72، الثبت املصان/ 156، املشّجر الكّشاف/ 
مشّجر  عمران،  بالسّيد  املختّص  1265هـ  لسنة  شوكة  آل  السادة  مشّجر   ،419  /3 املعقبون   ،226
الدكتور حسني عّل مفوظ اخلاّص بوايل لرستان، ونسب آل عجان للسّيد حسني أيب سعيدة يف )26 ذي 
احلّجة احلرام 1418هـ(، النازحون هربًا من النار )مخ(، رفع احلجاب األقص/65، تاريخ الفيلية/26.

)5( احلصون املنيعة خمطوط للشيخ علِّ ابن الشيخ جعفر الكبري )ت1253هـ(، النازحون هربًا من النار )مخ(، 
وفيها عل بن سلوز، الدّر املنثور 2/ 481، األساس/ 72، أنيس املسافر تأليف: وايل پشت كوه غالم 
رضا خان ونسبه بخط السّيد جعفر األعرجي لسنة 1329هـ. ق، وثيقة، تقيق: نسب السّيد طهامس 
العلوي حفيد وايل لرستان املولود سنة 1314هـ واملتوّف سنة 1959م بقلم د. حسني عل مفوظ، وثيقة 
بتاريخ 25/ 3/ 1254هـ وبختم النّسابة السّيد مّمد جعفر مّمد عّل وعليها أختام النّسابة هزار جريبي 
والنّسابة الفتوين وأّيدها بخّطه السّيد عبد الغّفار أمري عل مرزه العلوي يوم الرابع والعشين من شهر 
رمضان املبارك سنة عش وأربعامئة بعد األلف اهلجري، وثيقة أصدرها السّيد حسني أبو سعيدة بتاريخ 
26 ذي احلّجة احلرام 1418هـ اعتامدًا عىل املصادر املخطوطة التي وقف عليها وعىل وثيقتني إحدامها 
حّررها السّيد مهدي بحر العلوم وعليها تأييد النّسابة الفتوين والنّسابة هزار جريبي والثانية حّررها السّيد 
عبد الرّزاق كّمونة كتبها سنة 1378هـ. بينام األُوىل حّررت سنة 1245هـ، خمطوطة قديمة مهولة السم 
وحسب ما ذكر السّيد عبد احلليم األعرجي أّن اسمها )رياض األُقحوان(/ 477 وإْن كنت أعتقد أّنا 
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املرجع ابن منصور بن أيب احلسن طليعات ابن احلسن الديبق.

نسخة الدّر املنثور، مشّجر السيد مهدي ابن السيد عبد اللطيف اخلطيب احلسيني الوردي، وفيه نسب 
صارم السلطنة غالم رضا خان املولود سنة 1281هـ وقد صّح عند النّسابة السّيد مهدي ابن السّيد عبد 
اللطيف الوردي يوم 28 شهر ربيع الثاين لسنة 1390هـ، ورقة خطية بتاريخ 1967م حيتفظ با السادة 
آل عمران من قبل أبناء مري أمحد الصغري مري بندر شهاب ابن مري أمحد ابن مري شاه ويردي، مشّجرة السّيد 
عمران بن مجعة ابن ماّل شهاب ابن مري أمحد خان لسنة 1265هـ املستّل من مشّجر السّيد مسن الشوكة 
وعليه أختام السّيد مسن السّيد حبيب الشوكة والسّيد أمحد الشوكة احلسيني النجفي والشيخ عل ابن 
الشيخ أمحد الفتوين النجفي والشيخ مّمد نجل شيخ عل آل كاشف الغطاء والشيخ مّمد سعيد املشهدي 
شيخ  الرمحن  عبد  والشيخ  ياسني  آل  حسن  ومّمد  العلوم  بحر  امللّقب  النجفي  طباطبائي  أمحد  والسّيد 
علوان الكركي والشيخ عبد الرمحن الشيخ مسن الكويف وفيه: عل سلوز، له قرب مشّيد وله كرامات يف 
مقربة قريش بجنب اإلمامني اجلوادين عليهام السالم، مشّجر أعقاب العّباس املستّل من الشجرة البهّية 
يف أنساب السادة األعرجية للسّيد عل األعرجي )ت1369هـ( مشّجر السادة آل چاووش املستّل من 
مشّجر العّباس قسم أبناء عبيد اهللّ بن العّباس عليه السالم للسّيد مسن الشوكة، تؤّيد صّحته وثيقتان 
يف اليوم العشين لشهر مجادى اآلخرة لسنة ثامٍن ومخسني ومائة وألف، والثانية لسنة أربع عشة ومائة 
وألف، األكراد الفيليون يف التاريخ 2/ 19، 23، 30، تاريخ الفيلية/95، تاريخ الكرد الفيليني/ 219، 
238، 277 وفيه: نسب عشرية عل شريوان العلوي الذين أرجعهم املؤّلف إىل آل شجاع الدين الذين 
ترّددت املصادر ما بني كونم عّباسيني علويني وعّباسيني هاشميني وقيل غري ذلك، كوردستان واألُّمة 
الكوردية/ 319، الفيليون/ 27 30، 44 وقد حاول املؤّلف نجم سلامن تصحيف السم إىل )سالح 
ورزي( لنزع هويته العربية العلوية. وهذا ترصيف غريب ومتكّلف، خصوصًا ملا هو ثابت عند النّسابني 
العرب وهم أدرى بذلك ألّنم أصحاب هذا الفّن وقد أثبتوا أّنه ابن مّمد ابن املرجع العّبايس العلوي، 
األكراد الفيليون يف التاريخ/ 7، اللباب يف شح صحاح األعقاب من آل أيب طالب 5/ 491، موسوعة 
أنساب العشائر العراقية 1/ 102، تقيق ملّخص قّدمه السّيد عامد الدين نجل السّيد عل السّيد حسني 
السّيد مسن الشوكة يف النجف األشف بتاريخ 2/ 10/ 1999م 1420هـ حول نسب السّيد عمران 
ابن السّيد مجعة ابن السّيد شهاب العّبايس العلوي اعتامدًا عىل: ممع األنساب للسّيد حبيب الشوكة وبحر 
مسن  للسّيد  وعشائرها  والرّماحية  الشوكة  هاشم  السّيد  ومذّكرات  الشوكة  مسن  للسّيد  م.  األنساب 
األعرجي  جاسم  السّيد  والنّساب  املياحي  زاهد  مهدي  الشيخ  توفيق  النّساب  مؤّخرًا  وصّدقه  الشوكة 
بتاريخ 17 رجب املعّظم سنة 1420هـ والسّيد حليم األعرجي يف بغداد بتاريخ 24/ رجب/ 1420 
2/ تشين 2/ 1999، تاريخ عامل آراى عّباسى 1/ 470، 539، 540، 2/ 1138، چهره درخشان 

2/ 230 231، إيالم وحضارهتا القديمة/ 143.
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238. بيگ)1()2(، السليوزي، السلويزي: منصور بن زهري بن ظاهر بن علِّ سلوز 
بن مّمد بن املرجع ابن منصور.

239. بيگ، خان)3(، األكرب، األّول. 

)1( لقب )بگ( هو تركي ويلّقب به كّل من كان أبوه أو جّده پاشا عثامنيًا ول يقترص األمر عىل هؤلء بل يتعّداه 
إىل أفراد األرُس القبلية احلاكمة الكثريين )كرد وترك وعرب/ 203(.

)2( النازحون هربًا من النار )مخ(، تاريخ الفيلية22، 23، 35، تاريخ الدول واإلمارات الكردية يف العهد 
 ،23  ،19  /2 التاريخ  يف  الفيليون  األكراد  1937م،  سنة   165 أمني/  مّمد  الوزير  ملعايل  اإلسالمي 
اللباب 5/ 491، موسوعة أنساب العشائر العراقية السادة العلويون 1/ 134، املجموعة املشّجرة يف 
األنساب املطّهرة مشّجر السّيد عدنان القابچي. وثيقة جتديد شجرة الوايل حسن خان وهي بتاريخ 25/ 
3/ 1245هـ، تاريخ املشاهد املّشفة 1/ 169 وثيقة تقيق آلل العّجان للسّيد حسني أيب سعيدة بتاريخ 
26 ذي احلّجة احلرام لسنة 1418هـ، الدّر املنثور 2/ 481 482، مشّجر الدكتور حسني عل مفوظ 
اخلاّص بوايل لرستان، مشّجر السّيد مسن الشوكة اخلاّص بالسّيد عمران لسنة 1265هـ، مشّجر العّباس 
املستّل من الشجرة البهية يف أنساب السادة األعرجية للسّيد عّل األعرجي، كوردستان واألُّمة الكوردية/ 
312، إيالم وحضارهتا القديمة/ 147، تاريخ عامل آراى عباسى 2/ 1019، 1036، 1138، تاريخ 

الكرد الفيلني/ 237، الفيليون/ 44، األكراد الفيليون يف التاريخ 1/ 7.
)3( تاريخ الدول واإلمارات الكردية يف العهد اإلسالمي/ 165 لسنة 1937م، العراق يف التاريخ/ 580، 
الدّر املنثور 2/ 481، أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث/ 64، تاريخ العراق بني الحتاللني 4/ 
 /1 التاريخ  يف  الفيليون  األكراد   ،25  ،23  ،19  /2 التاريخ  يف  الفيليون  األكراد   ،232  ،221  ،173
7، 14، 41، موسوعة أنساب العشائر العراقية )السادة العلويون( 1/ 134، اللباب يف شح صحاح 
األعقاب من آل أيب طالب 5/ 491، وثيقة جتديد مشّجرة الوايل حسن خان ألشافها عىل الضمحالل 
العلوي،  الغّفار  عبد  قبل  من  1410هـ   /6  /24 التجديد  وتاريخ  1245هـ   /3  /25 بتاريخ  وهي 
الوايل  وأحفاد  أبناء  محل  وقد  الثاين.  خان  حسني  املسافر:  أنيس  ويف   .169  /1 املّشفة  املشاهد  تاريخ 
حسني خان ابن منصور بيگ لقب اخلان والوايل عىل مدى ثالثة قرون من الزمن، الفيليون/ 27 31، 
كوردستان واألُّمة الكوردية/ 312، ايالم وحضارهتا القديمة/ 143 149، 164 165، 173 174، 
چهره درخشان 2/ 130 131، تاريخ عامل آراى عّباسى 1/ 470، 471، 537 541، 2/ 649، 650، 
إيران 2/ 334  وقضّية  إيران   ،1138 ،1047 ،1036 ،1019 ،1001 ،987 ،959 ،950 ،925

335، تاريخ الكرد الفيليني/ 237 240، 277، تاريخ الفيلية/ 26، 30، 77، 93، 95، 97، 98.
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الرّب والبحر قل خان: حسني بن منصور بن زهري بن ظاهر بن علِّ سّلوز،  وايل)1( 
ه )شاه غفران( بنت الوايل شاه ويردي خان ابن ممدي العّبايس. وُأمُّ

240. شاه ويردي)2(- شاهرودي - شاهك وشاهويردي - شاه وردي - شاه بردي عايد 
خان، وايل، األّول: مّمد بن حسني خان بن منصور بيگ ابن زهري بن ظاهر بن علِّ سّلوز.

241. قل)3( خان: عّل قل خان ابن شاه ويردي ابن حسني بن منصور.

خان،  حرب،   - منوجهري   - منوجهد   - منهوجر   - منوشهر  منوچهر)4(-   .242

)1( وايل: كلمة عربية تعني احلاكم العام يف الولية )أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث/ 425(.
)2( النازحون هربًا من النار )مخ(، األساس/ 72، الدّر املنثور 2/ 482، مشّجر السّيد عمران لسنة 1265هـ، 
تاريخ الفيلية/ 26، 105، مشّجر العّباس املستّل من الشجرة البهية يف أنساب السادة األعرجية، مشّجر 
العراق،  الشيعة يف  الكورد  املسافر،  أنيس  بالوايل غالم رضا خان،  اخلاّص  الدكتور حسني عل مفوظ 
األكراد الفيليون يف التاريخ 1/ 41، الفيليون/ 31، املسرية الدامية للكورد الفيلية/ 98، تاريخ الكرد 
الفيليني/ 236، 239، الصفوة املثىل/ 434، إيالم وحضارهتا القديمة/ 148 149، چهره درخشان 

2/ 230 231 وقد جعل أخاه منوچهر خان وهذا اشتباه ألّن منوچهر ولده.
)3( إيالم وحضارهتا القديمة/ 149، 173 174، الفيليون/ 31، تاريخ الكرد الفيليني/ 239، ملة كوران 
العدد )9( يف 25/ 2/ 1997 ص61 عن كتاب الكورد وبالدهم تأليف كاپتن شيخ أ. وحيد، چهره 
درخشان 2/ 230 231 ويف كتب مشّجرات األنساب العربية أّن منوچهر هو ابن شاه ويردي ابن حسني 

خان األّول وليس عل قل خان ورّبام كان هذا أخًا ملنوچهر وليس ابن أخيه، واهللّ أعلم.
)4( النازحون هربًا من النار )مخ(، تاريخ الفيلية/ 26، 105،تاريخ املشعشعني/ 133 135، األحواز عربية 
27/ 276، آفاق عربية نيسان 1981م عدد )8(/ 173، األساس/ 72، الدّر املنثور 2/ 482، مشّجر 
البهية  الشجرة  من  املستّل  العّباس  مشّجر  خان،  رضا  غالم  بالوايل  املتعّلق  مفوظ  عل  حسني  الدكتور 
املثىل/  الصفوة  الفيلية/ 98،  للكورد  الدامية  املسرية  الفيليون/ 31 32،  السادة األعرجية،  أنساب  يف 
434، تاريخ الكرد الفيليني/ 240 عن )كرسوي أمحد: تاريخ 500 سنة خوزستان/ 171 173(، إيالم 
وحضارهتا القديمة/ 149، األكراد الفيليون يف التاريخ 1/ 26 وعنده: منوچهر بن حسني خان كذلك 

يف الفيليون/ 31 وهذا اشتباه.
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وايل: أمحد بن مّمد شاه ويردي خان ابن حسني خان األكرب ابن منصور بيگ.

243. خان)1(، الثاين، وايل، مري: حسني بن أمحد منوجهر خان ابن مّمد شاه ويردي 
خان ابن حسني خان األّول.

244. مردان)2(، مراد، خان، أمري الفيلية، أمري اللر، وايل )شمشري زن أي ضارب 
السيف(، بيگلر بيگي)3(:

عّل مردان)4( ابن حسني خان ابن أمحد منوجهر خان ابن مّمد شاه ويردي خان.

الفيلية/ 26، 105، مشّجر الدكتور حسني عل مفوظ اخلاّص  النار )مخ(، تاريخ  النازحون هربًا من   )1(
يف  البهية  الشجرة  من  املستّل  العّباس  مشّجر  1265هـ،  لسنة  عمران  السّيد  مشّجر  لورستان،  بوايل 
أنساب السادة األعرجية، األكراد الفيليون/ 42، املسرية الدامية للكورد الفيلية/ 98، األكراد الفيليون 
 ،)4( رقم  وثيقة   277  ،240 الفيليني/  الكرد  تاريخ   ،434 املثىل/  الصفوة   ،30  ،26  /2 التاريخ  يف 

الفيليون/ 32، إيالم وحضارهتا القديمة/ 149، 165.
املسرية   ،106 الفيلية/  تاريخ  )مخ(،  النار  من  هربًا  النازحون   ،482  /2 املنثور  الدّر   ،72 األساس/   )2(
الدامية/ 98، الفيليون/ 32، 33، تاريخ الكرد الفيليون/ 240 241، تاريخ بغداد لبن السويدي 1/ 
20 21، تاريخ العراق بني الحتاللني 5/ 206 207، 212 213 عن )دوحة الوزراء/ 12 وحديقة 
احلديث  العراق  تاريخ  من  اجتامعية  ملحات   ،)189  182 زاده/  چلبي  كوچك  وتاريخ   73 الزوراء/ 
1/ 97، األكراد الفيليون يف التاريخ/ 42، األكراد الفيليون يف التاريخ 2/ 26. مشّجر الدكتور حسني 
عّل مفوظ اخلاّص بوايل لرستان، مشّجر العّباس لألعرجي، الكورد الشيعة يف العراق، أربعة قرون من 
تاريخ العراق احلديث/ 165 167، الصفوة املثىل/ 434، إيالم وحضارهتا القديمة/ 150 152، چهره 

درخشان 2/ 230 231.
)3( بگلر بگي )تركية( بيگ البيگات وهو لقب پاشا من أعىل درجة ولقب حاكم أيالة )إيضاح املصطلحات واألسامء 

األعجمية يف كتاب )أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث/ 423(، إيالم وحضارهتا القديمة/ 152.
)4( لست أدري عىل وجه التحديد هل )عل مردان( اسم مرّكب أم أّن مردان لقب لعّل حيث إّن أخاه هو عل 
شاه ويردي املشتهر بشاه ويردي. وإذا مل يكن مردان لقبًا، فرّبام أحدمها عّل األكرب واآلخر هو األصغر، 
واهللّ أعلم. ويف تاريخ العراق بني الحتاللني 5/ 212 قال: عّل مراد خان وكذلك يف )األكراد الفيليون 

يف التاريخ( 2/ 26، ويف تاريخ الفيلية/106.
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245. شاه ويردي)1(- شاهويردي - شاه وردي، شاهرودي - شاوردي - شوردي، 
خان، وايل، الثاين: علُّ بن حسني خان ابن أمحد منوجهر خان ابن مّمد شاه ويردي خان.

246. خان)2(: عزيز ابن شاه ويردي خان ابن حسني خان ابن منوچهر خان ابن شاه 
ويردي خان ابن حسني خان.

247. خان)3(: نظر عّل خان ابن شاه ويردي خان ابن حسني خان ابن منوچهر خان 
ابن شاه ويردي خان ابن حسني خان.

248. خان)4(، وايل، خان سهالن: إسامعيل ابن شاه ويردي خان ابن حسني خان 

الدّر   ،72 الناس/  ألنساب  األساس   ،107  ،106 الفيلية/  تاريخ  )مخ(،  النار  من  هربًا  النازحون   )1(
الدامية  املسرية  العراق،  يف  الشيعة  الكرد   ،241  240  ،237 الفيليني/  الكرد  تاريخ   ،482 املنثور2/ 
للكورد الفيلية/ 98، مشّجر السادة آل چاووش املستّل من مشّجر السّيد مسن الشوكة، مشّجر الدكتور 
حسني عل مفوظ اخلاّص بوايل لورستان، مشّجر السّيد عمران لسنة 1265هـ املستّل من مشّجر السّيد 
مسن الشوكة قسم أبناء عبيد اهللّ بن العّباس، مشّجر العّباس املستّل من املشّجرة البهية يف أنساب السادة 
األعرجية. ورقة خطية من أحفاد مري أمحد الصغري ابن مري بندر شهاب ابن مري أمحد خان ابن شاوردي 
)شوردي(، أنيس املسافر، الصفوة املثىل/ 435، إيالم وحضارهتا القديمة/ 149 150، األكراد الفيليون 

يف التاريخ 1/ 42 وعنده تداخل يف أسامء آبائه فالحظ.
)2( إيالم وحضارهتا القديمة/ 173 174، تاريخ الكرد الفيليني/ 274 275، چهره درخشان 2/ 230 
231 وفيه ويف املصدرين السابقني: عزيز خان ابن شاهوردي خان ابن حسني خان ابن منوچهر خان ابن 
حسني خان ابن منصور. وكذا يف مّلة كوران العدد )9( يف 25/ 2/ 1997 ص61 عن كتاب الكورد 

وبالدهم، تأليف: كابتن شيخ أ. وحيد.
األخ  خان  عل  نظر  أّن  التواريخ  ممل  مؤّلف  گلستانه  وعن  وفيه   153 القديمة/  وحضارهتا  إيالم   )3(
األصغر إلسامعيل خان، الفيليون/ 34 35، تاريخ الكرد الفيليني/ 243 عن )جريكوف: رحلة مسيو 

جريكوف/ 106( وفيه: عل خان شقيق إسامعيل.
)4( النازحون هربًا من النار )مخ(، وفيه أمري منطقة السهالن، تاريخ الفيلية/26 )مخ( دوحة الوزراء/ 122 
123، 126 128، 169، األكراد الفيليون يف التاريخ 2/ 27 30، تاريخ العراق بني الحتاللني 6/ 
الفيليني/ 236،  الكرد  تاريخ  املثىل/ 435، 450،  التاريخ 1/ 42، الصفوة  الفيليون يف  81، األكراد 
241 243، املسرية الدامية للكورد الفيلية/ 98، الفيليون/ 33 35، مشّجر الدكتور حسني عل مفوظ 
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الثاين ابن أمحد منوجهر خان ابن مّمد شاه ويردي خان.

249. املحبوك)1(- املحبوچ، خان، الشجاع: مّمد بن كريم بن باقر بن ]سحبان بن 
هالل] بن عل خان ابن إسامعيل خان ابن شاهرودي األمري الوايل.

250. خان)2(: أسد بن إسامعيل خان ابن شاه ويردي خان ابن حسني خان الثاين.

251. خان)3(، وايل: حسن بن أسد خان ابن إسامعيل خان ابن شاه ويردي خان.

اخلاّص بوايل لورستان، مشّجر العّباس للسّيد عل األعرجي املستّل من الشجرة البهية يف أنساب السادة 
األعرجية، مناهل الرضب 2/ 158، األساس/ 72 73، إيالم وحضارهتا القديمة/ 152، 153، چهره 

درخشان 2/ 230 231، إيران وقضّية إيران 2/ 335.
خان،  إسامعيل  ابن  خان  عل  كلب  ابن  خان  باقر  ابن  خان  كريم  ابن  خان  مّمد  وفيه:   72 األساس/   )1(
كذلك يف چهره درخشان 2/ 231، وإيالم وحضارهتا القديمة/ 174، النازحون هربًا من النار )مخ(، 
احلصون املنيعة/ 315، الصفوة املثىل/ 440 عن )مشّجر السادة احلبكية العلوية العّباسية يف العراق لسنة 
تقرير  العلوية(،  العّباسية  آل مّمد خان  وايد  آل  العلوية  السادة  1433هـ 31/ 11/ 2011 ومشّجر 
مّقق للسّيد مجال ابن السّيد باء ابن السّيد عالء بن السّيد العاّلمة نور الدين من آل العّجان، معتمد لدى 

دائرة األنساب يف لبنان وبالد الشام تت عنوان )عشرية السادة احلبجية يف الكوت/ 1 3(.
)2( النازحون هربًا من النار )مخ(، األساس/ 72، الدّر املنثور 2/ 482، الصفوة املثىل/ 438 عن )حسني 
عل  السّيد  مشّجر  العراق(،  يف  العّبايس  العلوي  خان  أسد  آل  السادة  مشّجر  النّسابة،  الغريفي  رضا 
البهية يف أنساب السادة األعرجية، مشّجر د. حسني عل مفوظ اخلاّص  األعرجي املستّل من الشجرة 
بولة لورستان، مناهل الرضب 2/ 158، اللباب يف شح صحاح األعقاب/ 491، موسوعة أنساب 
التاريخ 2/ 29، ملّخص أنيس املسافر ورد يف كّراس  الفيليون يف  العشائر العراقية 1/ 134، األكراد 
األكراد الفيليون يف التاريخ، الفيليون/ 35 عن )إيالم ومتّدنا املتأّخر/ 155(، املسرية الدامية للكورد 
الفيلية/ 98، معجم العامري/ 91 92، إيران وقضّية إيران 2/ 335، چهره درخشان 2/ 230 231، 
إيالم وحضارهتا القديمة/ 153، 165 وفيها: أسد اهللّ خان و173 174، وكذا يف تاريخ الفيلية/ 107، 

126، تاريخ الكرد الفيليني/ 243، 277 الوثيقة رقم )4(.
)3( الدّر املنثور 2/ 482، األساس ألنساب الناس/ 73، دوحة الوزراء/ 235 236، 282 285، تاريخ 
العراق بني الحتاللني 6/ 173 174، 253 254، تاريخ الفيلية/ 26، 116ويف ص30، 107 قال: 
الدامية  املسرية  الثاين/ 241 242،  الفصل  الثالث  القسم  الفاريس  العراقي  ممد حسن خان. الرصاع 
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252. خان)1(، وايل، قل خان: حيدر بن حسن خان ابن أسد خان ابن إسامعيل خان.

للكورد الفيلية/ 98، الفيليون/ 35 36، الصفوة املثىل/ 435 437، األكراد الفيليون يف التاريخ 2/ 
29 30، مشّجر د. حسني عل مفوظ اخلاّص بولة لورستان، نسب السّيد طهامس العلوي حفيد وايل 
لورستان امللّخص من كتاب )البلد األمني( للسّيد جعفر األعرجي، مشّجر العّباس املستّل من الشجرة 
يف  الفيليون  األكراد   ،244  243  ،236 الفيليني/  الكرد  تاريخ  األعرجية،  السادة  أنساب  يف  البهية 
التاريخ/ 43، 47 48 قال: مّمد حسن عنّي واليًا عىل لورستان سنة 1355هـ 1839م من قبل )آغا 
مّمد خان القاجاري( وتويّف يف سّن التسعني، مّلة فيل )إيالم يف عرص ولة پشتكوه(، نسب السّيد حسن 
خان وايل لرستان وقد حّرر يف 25/ 3/ 1245هـ وختمه النّسابة مّمد جعفر بن مّمد عّل ونقله عىل 
الذين  العّجان  )آل  بعنوان  بتاريخ 24/ 9/ 1410هـ، وثيقة مّققة  العلوي  الغّفار  الكامل عبد  وجهه 
هم آل العلوي اليوم( من قبل السّيد حسني أيب سعيدة املوسوي بتاريخ 26 ذي احلّجة احلرام 1418هـ 
الفتوين  النّسابة  تأييد  العلوم وعليها  السّيد مهدي بحر  عن )مصادر خمطوطة ووثيقتني إحدامها حّررها 
والنّسابة هزار جريبي حّررت سنة 1345هـ والثانية حّررها احلّجة السّيد عبد الرّزاق كّمونة كتبها سنة 
1378هـ(، مناهل الرضب 2/ 158، 478، إيالم وحضارهتا القديمة/ 155، إيران وقضّية إيران 2/ 

335 336، الفيليون/ 35 36، تاريخ الكرد الفيليني/ 243 244.
)1( الدّر املنثور 2/ 482، تاريخ الفيلية/ 30، 109، الصفوة املثىل/ 435، املحّمرة مدينة وإمارة عربية/ 
67: إّن هذه املنطقة سّميت بالفيلية نسبة إىل حيدر قل خان الفيل، الذي أقام يف هذه املنطقة عىل رأس 
حيدر  إّن  حيث  للواقع  مغاير  فهذا  اإليراين  اجليش  من  قّوة  قوله  أّما  )أقول:  ]اإليراين[  اجليش  من  قّوة 
قل خان كان واليًا عىل لورستان وهي إمارة مستقّلة يسكنها اللور الفيليون هّب لنجدة أمري عريب ضّد 
غزو  أي  ضّد  معه  تالف  ممّن  العرب  األُمراء  بعض  املحّمرة  أمري  خذل  الذي  الوقت  يف  غاٍز  مستعمر 
خارجي. وإّن إمارة لورستان )پشتكو( إّنام هي أراٍض عراقية فيام مىض وأّن الذي فّرط با وقّدمها عىل 
طبق من ذهب للفرس إّنام الدولة العثامنية. بمعنى وهب األمري ما ل يملك، وإيّن ألعذر صاحب كتاب 
املحّمرة مدينة وإمارة عربية ملا نعلم أّنه وغريه كتبوا يف ظّل حكم قاٍس شّطت خالله األقالم وزاغت عن 
إّنام ترتبط بالسلطة املركزية اإليرانية بالسم فقط  احلقيقة، خوفًا وتزّلفًا ومداهنة. وإّن إمارة پشت كوه 
العثامنيني والفرس وحسب مصاحلها وقّوة كلٍّ من  ما بني  تتأرجح بولئها  املحّمرة وكانت  شأنا شأن 
اجلارتني هلا. الوايل حسني قل خان قال: وهو ابن حيدر قل خان. وكان والده من ولة املنطقة أيضًا وهو 
الذي قاد اجليش ملساعدة احلاج جابر الكعبي لصّد العثامنيني عن املحّمرة... وقد نزل يف مّل ُأطلق عليه 
التي اّتذها الشيخ خزعل مركزًا إلمارته والسّكان يدفعون الرضائب له وهو  الفيلية  بعده باسم مدينة 
الشيعة  الكورد  إبراهيم فصيح احليدري يف عنوان املجد/ 185،  أيضًا  الفيلية  يدفعها للحكومة، وذكر 
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253. احليدري)1(، احليدرية: أعقاب حيدر خان ابن حسن خان ابن أسد خان ابن 
إسامعيل خان.

يف العراق، مناهل الرضب 2/ 478، األساس/ 72، الفيليون/ 36 39، تاريخ الكرد الفيليني/ 236، 
245، معجم العامري/ 92، معجم العامري مع امللحق/ 92، صحاح األعقاب أعقاب اإلمام علٍّ من 
غري البتول ج3/ ق2. مشّجر د. حسني عل مفوظ اخلاّص بولة لورستان، األكراد الفيليون يف التاريخ/ 
29 30، مشّجر السّيد عّل األعرجي املستّل من الشجرة البهية يف أنساب السادة األعرجية، أنيس املسافر 
الفيلية  الكوردية  )اإلمارة  عنوان  تت   1997  /2  /25 بتاريخ   9 العدد   61 كوران/  مّلة  )فاريس(، 
ليصّد  الكعبي  احلاج جابر  أّيام  بيشتكو(.(  ولة  )إيالم يف عرص  عنوان  فيل تت  مّلة  )رنو(.  ومعركة 
هجامت الدولة العثامنية. واحلقيقة أّن حيدر خان وأخاه حيدر قل خان ابنا حسن خان ول ندري أهّيام 
نرص جابر الكعبي، واملرّجح أّن الوايل حيدر خان هو الذي قام بمساعدة جابر الكعبي وأّنه يلّقب أيضًا 

بقل خان كام جاء يف آفاق عربية نيسان 1981م عد 8 / 172 وهو يتكّلم عن
)1( وثيقة للسّيد حسني أيب سعيدة بتاريخ 26 ذي احلّجة احلرام 1418هـ تت عنوان )آل العّجان الذين هم 
العلويني، وقد نّصت عىل ذلك املصادر  السادات  اليوم( قال: ذّرية األمري وايل لرستان من  العلوي  آل 
املخطوطة التي وقفت عليها، هذا باإلضافة إىل وثيقتني: إحدامها حّررها السّيد مهدي بحر العلوم طاب 
ثراه وعليها تأييد النّسابة الفتوين والنّسابة هزار جريبي. والثانية حّررها احلّجة السّيد عبد الرّزاق كّمونة 
بآل  الذّرية  هذه  عرفت  وقد  1245هـ.  سنة  حّررت  األُوىل  بينام  1378هـ  سنة  كتبها  مقامه،  اهللّ  أعىل 
العّجان سابقًا وأسبق من ذلك عرفت بآل املرجع. وهم من قدماء سّكان حائر احلسني عليه السالم كام 
ذكر ذلك السّيد جعفر األعرجي يف الدّر املنثور 2/ 477 املخطوط، ثّم عرفوا بآل لرستان تيّمنًا باسم 
جّدهم وايل لرستان، واليوم سنة 1418هـ علمت أّنم حيملون لقب آل العلوي نسبة إىل اإلمام علٍّ عليه 
السالم، وبعضهم لّقب نفسه بآل احليدري ول أعلم لذلك سببًا إلَّ عدم اإلحاطة علاًم بالتاريخ الصحيح 
وهروبًا من اللقب غري العريب )لرستان(... انتهى. أقول: قوله: آل العّجان سابقًا وأسبق من ذلك عرفت 
بآل املرجع فهذا اشتباه حيث العّجان نسبة إىل أمحد العّجان ابن احلسني وقد تطّرقنا له يف مّله أّما املرجع 
املذكور  العّجان  أمحد  ابن  الّديبق  احلسن  ابن  احلسن طليعات  أيب  بن  منصور  ابن  أحفاده وهو  من  فهو 
فالحظ. وينتش آل احليدري اليوم يف بغداد وهلم بيوتات يف كربالء وبعض املحافظات العراقية األُخرى.
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254. وايل)1(، ملك، قل خان، الرسدار)2( األشف، صارم السلطنة، فتح السلطان، 
رستيب، أبو قدارة )غدارة(، أمري التومان، ذو اللحية الطويلة، الوايل العريب، الوايل الفيل، 

العبايس، العلوي الَرَبعي: حسني قل خان ابن حيدر خان ابن حسن خان ابن أسد خان.

)1( الدّر املنثور 2/ 401، 482، تاريخ الفيلية/ 30، 119، آفاق عربية نيسان 1981م عدد 8 / 172-171، 
األساس/ 73، تاريخ العراق بني الحتاللني 7/ 200، 205 عن )الزوراء عدد 12 وعدد 13 يف 1 مجادى 
اآلخرة لسنة 1286هـ والعدد 38 و39 يف ذي احلّجة لسنة 1286هـ، تاريخ العراق بني الحتاللني 8/ 
59، 67 عن الزوراء عدد 1065 يف 28 املحّرم لسنة 1300هـ، مناهل الرضب 2/ 478 479، تاريخ 
قالت  الشيخ خزعل يف األحواز/ 52، 167  الغري 7/ 354، حكم  املشعشعني/ 187 190، شعراء 
خان  قل  حسني  بشتكوه  وايل  مع  عالقات  خزعل  للشيخ  كانت  كام   :52 مهدي/  أنعام  الكتاب  مؤّلفة 
اهلامش: تسّلم حسني قل خان  الشيخ خزعل عام 1911... وجاء يف  أّنه تالف مع  وتشري املصادر إىل 
رئاسة القبيلة عام 1906 وهذا اشتباه وأّن الذي تالف مع الشيخ خزعل إّنام هو غالم رضا خان ابن حسني 
العشائر والسياسة/  قل خان، وكانت وفاة األخري سنة 1318هـ. ق أي بحدود عام 1900م فالحظ، 
121، أنساب القبائل العراقية اهلامش بتعليق الطرحيي/ 117، تاريخ العشائر العراقية 1/ 185، أبجدية 
عشائر مافظة الديوانية/ 55، مذّكرات السّيد گاطع العّوادي/ 18، 36، دراسات عن العشائر العراقية 1/ 
195، الصفوة املثىل/ 435 437، الفيليون/ 36 40، 267، املسرية الدامية للكورد الفيلية/ 98 100، 
تاريخ الكرد الفيليني/ 246 248، 250، 272، 274، مّلة فيل )إيالم يف عرص ولة پشتكوه( عن )اللورد 
كريزن(، األكراد الفيليون يف التاريخ/ 44 45، مّلة كوران/ 61، الكورد الشيعة يف العراق، مشّجر الدكتور 
حسني عل مفوظ اخلاّص بولة لرستان، نسب السّيد طهامس العلوي حفيد وايل لرستان املستّل من كتاب 
)البلد األمني( للسّيد جعفر األعرجي، وثيقة مّققة بعنوان )آل العّجان الذين هم آل العلوي اليوم( من قبل 
السّيد حسني أيب سعيدة املوسوي بتاريخ 26 ذي احلّجة احلرام 1418هـ، موسوعة أنساب العشائر العراقية 
السادة العلويون 1/ 134، 234، معجم العامري للقبائل واألرس والطوائف يف العراق/ 91 92، 117 
)امللحق(، إيران وقضية إيران 2/ 335 338، إيالم وحضارهتا القديمة/ 155 159، 165، 167، 173، 

األكراد الفيليون يف التاريخ 1/ 22، 37، 40، 43، 44، 2/ 30.
)2( الـرسدار: احلاكـم العـام لإلقليم )الكرد: باسـيل نيكتـني/ 231( وأيضًا رتبة عسـكرية أرفع من املشـري 
أمـري اجليـش وهـي كلمة تركيـة تعني القائـد العـام )أربعة قرون مـن تاريـخ العراق احلديـث/ 424(. 
وكلمـة قـل تعنـي عبد، فحسـني قـل خان تعنـي عبد احلسـني كام هـو شـائع يف تسـميات املوالني ألهل 

بيـت النبّوة عليهم السـالم.
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255. خان، وايل)1(، ملك، فتح السلطان، صارم السلطنة الرسدار األشف، أمري 
جنگ)2(، أمري األُمراء، وايل الولة، أبو قدارة: غالم رضا خان ابن حسني قل خان ابن 

حيدر خان، العبايس، العلوي.

الفيليون  املثىل/ 436، األكراد  الصفوة  الفيلية/ 91، 120، 123، 126، 149، 163، 165،  تاريخ   )1(
تاريخ   ،348  ،343 الكربى/  العراقية  الثورة  خان(،  رضا  غالم  )مذّكرات  عن   46  45 التاريخ/  يف 
رضا  مذّكرات   ،158 عربستان/  إلمارة  السيايس  التاريخ   ،173  ،169  /1 احلديث  السيايس  العراق 
شاه/ 39، 50 52، كوران العريب العدد )9(/ 58، 62 63 يف 25/ 2/ 1997 تت عنوان )اإلمارة 
الكوردية الفيلية ومعركة )رنو((، مّلة فيل إعداد سهيلة حسن )إيالم يف عرص ولة پشتكوه(، الدّر املنثور 
368/2، 482، مشّجر الدكتور حسني عل مفوظ اخلاّص بولة لرستان، مناهل الرضب/ 495، 507 
509، العراق حلنّا بطاطو 1/ 84، لغة العرب 2/ 476 العدد 10 عن نيسان 1913 و2/ 586 العدد 
12 عن حزيران 1913 صاحب المتياز األب انستاس ماري الكرمل، تاريخ الوزارات العراقية املجّلد 
الدامية  املسرية   ،30  /2 التاريخ  يف  الفيليون  األكراد  منّوعة(،  )حوادث  عنوان  تت   160  /1 األّول 
للكورد الفيلية/ 99 102، الفيليون/ 40 42، كوردستان واألُّمة الكوردية/ 312، 323، تاريخ الكرد 
الفيليني/ 236، 248 256، 270، 272، 274، موسوعة أنساب العشائر العراقية )السادة العلويون( 
ابن  امللحق(/ 91 92، األساس/ 73 وفيه غالم رضان خان  العامري )مع  1/ 134، 234، معجم 
 12 يف/  ذكر  كام  سعيدة  أيب  حسني  السّيد  الكتاب  ملحّقق  التشجري  وهذا  خان  إسامعيل  ابن  خان  أسد 
قال: توّكلنا عىل اهللّ تعاىل وشعنا يف تقيق هذا الكتاب والتعليق عليه وتشجريه بطريقة التشجري احلديثة 
ليسهل مطالعته والوقوف عىل ماّدته العلمية. أقول: ما ورد يف التشجري، سهٌو كبري فغالم رضا خان هو 
ابن حسني قل خان وليس عّمه كام جاء يف هذا التشجري. ومل يذكر فيه ولد حلسني قل خان باسم غالم 
رضا خان. فذكر: صيد جواد خان وصيد مصطفى خان ومهر عل خان وبابا خان وعيسى خان وعبد 
الزمن.  الفرتة من  تلك  تاريخ  النّسابني ومشّجراهتم وكذلك  ما جاء يف كتب  العل خان، وهذا خالف 
مالحظة/ هناك بعض الولة وكثري من اخلانات ممّن محلوا لقب ملك أو وايل أو خان من هذه السلسلة 
النسبية منهم: عّباس قل خان، حيدر قل خان، عل خان، عبد احلسني خان )أبو قدارة(، عل رضان خان، 
عل قل خان )الياسان(، يد اهللّ خان )أشف امللك(، منصور خان )ملك(، كلب عل خان، باقر خان... 
لكنّنا اقترصنا عىل ذكر األهّم منهم. وعزفنا عن اآلخرين جتنّبًا لإلطالة )إيالم وحضارهتا القديمة/ 156 
174، چهره درخشان 2/ 230 231، األساس ألنساب الناس/ 72 73، تاريخ الكرد الفيليني/ 243 

245، الفيليون/ 36(، تاريخ الفيلية/ 107، 109، 112.
)2( أمري جنگ لقب قائد اجليش األعىل ل يناله إلَّ القليل من ذوي احلظوظ العالية.
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256. وايل، شهاب الدولة)1(، خان: عل رضا خان ابن حسني قل خان ابن حيدر 
خان ابن حسن خان ابن أسد خان.

257. خان، مري)2(، أحا)3(: أمحد ابن شاه ويردي خان ابن حسني خان ابن منوجهر خان)4(.

258. ماّل)5( كتاب، الشيخ، الكردي، األمحدي، البيايت، احللواين، النجفي: مّمد بن 

)1( إيالم وحضارهتا القديمة/ 147 عن )كريمي، بمن، راههاى باستانى وپايتختهاى قديمى غرب إيران/ 
132، ساكى، عل مّمد، جغرافياى تارخيى وتاريخ لرستان/ 316(، تاريخ الفيلية/ 126.

)2( مري: تعني األمري )القشعم/ 167، نسب ربيعة وأخبارها 1/ 137( بنو ربيعة يف التاريخ/ 383، وتعني 
أيضًا السّيد ومنهم نسل مري أمحد املعروف بدر الدين بن عبد اهللّ وهم من نسل عون بن يعىل بن أيب يعىل 
محزة األكرب ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب )چهره درخشان 5/ 268 269( 
ومن آباء مري أمحد خان هذا والذين محلوا لقب مري والسّيد هو حسني خان الكبري بن منصور )تاريخ عامل 
آراى عباسى 2/ 1019، 1036(، وكذلك مري حسني الثاين )إيالم وحضارهتا القديمة/ 165(. وتعني 

أيضًا الشيخ القبل الكبري.
)3( جاء ذكر )أحا( يف أحد املصادر ولألسف مل ُأثبته يف حينه كوين مل أكن أعرف أّنه ابن شاه ويردي العّبايس 
ملقتله، و)أحا( وكام أخربين أحد اإلخوة األكراد يف  العلوي. وقد ذكر كيف حزن أخوه إسامعيل خان 

بغداد تعني أمحد وهي لفظة سورانية.
)4( قلب الفرات األوسط 1/ 191، مايض النجف وحارضها/ 223 اهلامش، مشّجر السّيد عمران لسنة 
1265هـ املستّل من مشّجر السّيد مسن الشوكة قسم أبناء عبيد اهللّ بن العّباس، أنساب القبائل العراقية/ 
117 اهلامش بقلم عبد املوىل الطرحيي، اللباب يف شح صحاح األعقاب/ 491، معجم العامري للقبائل 
واألرُس والطوائف يف العراق/ 93 امللحق، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(. رفع احلجاب األقص / 16، 34، 

72، القايض ممد عبد املصحب/ 22-20.
)5( مايض النجف وحارضها/ 223 225، الدرر البهية 2/ 313 314، أعيان الشيعة 48/ 127، معارف 
الرجال 2/ 204، أحسن الوديعة 1/ 51، املفّصل يف تاريخ النجف )مخ(/ 216، طبقات أعالم الشيعة 
الكرام الربرة/ ق1/ 276، عنوان الشف 1/ 161، قلب الفرات األوسط/ 191، دراسات عن عشائر 
العراق/ 137 وفيه: ماّل كتاب ابن ماّل شهاب وهذا اشتباه فهو شقيقه وتبعه عىل ذلك صاحب كتاب 
يعّلم اآلخرين  الذي  الديني  املرشد  إىل  ماّل كتاب تشري  الفرات األوسط واجلنويب/ 58، ولعّل  عشائر 
الفروض الدينية كام عن الدكتور عبد رّبه الوائل )أكراد العراق/ 202 203(، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، 

مناهل الرضب/220، القايض مّمد عبد املصحب، 23.



يو وألقاب العّباسيين العلويين
ُ

املطلب الثالط – ك

181

أمحد خان ابن شاه ويردي خان ابن حسني خان وُأّمه وُأّم أخيه ماّل شهاب الطريفة بنت 
أمري ربيعة.

أعقب مّمد ماّل كتاب ابن أمحد شاه ويردي خان عددًا من الرموز الدينية واألدبية 
يف النجف األشف والذين محلوا لقب مؤّسس األرُسة نفسه مّمد املاّل كتاب واشتهروا 

بآل ماّل كتاب وهم:
259. مّمد تقي ماّل كتاب)1(. 

260. مّمد جواد بن مّمد تقي بن مّمد آل ماّل كتاب)2(. 

)1( الرسالة اخلراجية ملحّمد تقي ماّل كتاب يف مكتبة ملس الشورى اإلسالمي يف طهران، فهرستگان )فنخا(
املجلد13/ 613-614، أقرب املجازات اىل مشايخ اإلجازات/ 157، رفع احلجاب األقص /30، 
الشيعة 14/ 280، 18/ 421،  الفكر/ 370، أعيان  الرجال 2/ 204 205، معجم رجال  معارف 
الشيعة  أعالم  طبقات   ،217  216 )مخ(/  النجف  تاريخ  يف  املفّصل   ،226  225  /3 النجف  مايض 
الكرام الربرة 2/ 225 226، دار السالم 4/ 422، أحسن الوديعة 1/ 50، شعراء الغري 12/ 138 
الفقهاء 13/ 546  النجف/ 46، موسوعة طبقات  دليل  الذريعة 1/ 161، 8/ 247 248،   ،139
547، الدرر البهية 2/ 314، معجم املؤّلفني 9/ 136، تكملة أمل اآلمل 2/ 236 )تح( د. حسني عل 
مفوظ وعبد الكريم الدّباغ، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، مع علامء النجف األشف 1/ 512، املفّصل يف 

تاريخ النجف األشف 6/ 209 210..
)2( معارف الرجال 1/ 186 187، موسوعة طبقات الفقهاء 13/ 562 563، مايض النجف 3/ 226 
228، طبقات أعالم الشيعة الكرام الربرة 2/ ق1/ 211 212، 276 277، أعيان الشيعة 17/ 65 
67، معجم رجال الفكر/ 370، الذريعة 2/ 435 436، 13/ 244، 14/ 47، 21/ 144، 23/ 
الغري 4/ 503  النجف )مخ(/ 217 219، شعراء  تاريخ  املفّصل يف  البهية 2/ 314،  الدرر   ،243
506، 6/ 251 252، 7/ 429، نبذة الغري ورقة 35، الذخائر للمخطوطات يف تعليقها عل خمطوطة 
املشكاة الغروية يف شح اللمعة الدمشقية النجف األشف 12 صفر 1420هـ، مرآة الشق 1/ 358 
360، تكملة أمل اآلمل 2/ 299 برقم: 304 )تح( د. حسني عل مفوظ، تكملة أمل اآلمل/ 123 
برقم: 72 )تح( السّيد أمحد احلسيني، احلوزة العلمية يف النجف األشف )القرن الثالث عش(/ 148 عن 
)أعيان الشيعة املجّلد السابع/ 330(، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، مع علامء النجف األشف 1/ 523 
املفّصل يف تاريخ النجف األشف 6/ 208، سالسل الرواة ونصوص اإلجازات 71-82،املسلسالت 

يف اإلجازات /112-245، أقرب املجازات /165-236، القايض ممد عبد املصحب/27.
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261. مسن بن مّمد تقي آل ماّل كتاب)1(. 
262. حسني بن مّمد جواد بن مّمد تقي آل ماّل كتاب)2(. 

263. مّمد بن مّمد جواد بن مّمد تقي آل ماّل كتاب)3(. 
264. علُّ بن مّمد بن مّمد جواد بن مّمد تقي آل ماّل كتاب)4(. 

265. مهدي بن مّمد حسني بن مّمد ماّل كتاب)5(. 

)1( مايض النجف 3/ ق1/ 229، موسوعة طبقات الفقهاء 13/ 547، املفّصل يف تاريخ النجف )مخ(/ 
مشهد  كواكب  )مخ(،  الفراتية  الكرد  قبيلة   ،314  /2 البهية  الدرر   ،205  /2 الرجال  معارف   ،219
الكاظمني لعبد الكريم الدّباغ 1/ 399، املفّصل يف تاريخ النجف األشف 6/ 211، القايض ممد عبد 

املصحب/29.
النجف )مخ(/ 219،  تاريخ  املفّصل يف  الفكر/ 370،  النجف 3/ ق1/ 228، معجم رجال  )2( مايض 
الذريعة 14/ 51/50، طبقات أعالم الشيعة الكرام الربرة 2/ ق1/ 277، 2/ 381، موسوعة طبقات 
الفقهاء 13/ 563، الدرر البهية 2/ 314، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، مع علامء النجف األشف 1/ 

555/554، املفّصل يف تاريخ النجف األشف 6/ 211، القايض ممد عبد املصحب/30.
)3( مايض النجف 3/ ق1/ 230، املفّصل يف تاريخ النجف )مخ(/ 220، معجم شعراء الشيعة 27/ 191 

192 عن )أعيان الشيعة 24/ 159(، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، القايض ممد عبد املصحب/31.
)4( مايض النجف 2/ ق1/ 229 عن )نقباء البش(.

)5( أحسن الوديعة 1/ 50، مايض النجف 3/ ق1/ 230، معارف الرجال 3/ 94 95، املفّصل يف تاريخ 
الذريعة 13/ 302، 14/ 50،  آثار 1/ 63،  الفكر/ 371 عن  النجف )مخ(/ 216، معجم رجال 
51، أعيان الشيعة 48/ 127. وقد ترجم السّيد مسن األمني يف أعيان الشيعة 48/ 126 127 مهدي 
بن جواد بن مّمد تقي ماّل كتاب وحذا حذوه الدكتور حسن عيسى احلكيم يف كتابه املخطوط )املفّصل 
تقي اسمه مهدي  بن مّمد  النجف/ 220( واملطبوع 6/ 212 والواقع ل يوجد ولد جلواد  تاريخ  يف 
تكملة  املنيعة.  الشق 2/ 1296 1297، احلصون  مرآة  الفاضلني فالحظ.  السّيدين  اشتباه من  وهذا 
أمل اآلمل 1/ 75 76 برقم: 74 )تح( د. حسني عل مفوظ، تكملة أمل اآلمل/ 123 برقم: 72 )تح( 
السّيد أمحد احلسيني، دار السالم 2/ 259 260، موسوعة طبقات الفقهاء 13/ 676، الدرر البهية 2/ 
314، الغدير 11/ 267، جريدة العراق السبت 5 مّرم 1414هـ 25 حزيران 1993م العدد 5268، 
قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، مع علامء النجف األشف 1/ 730، املفّصل يف تاريخ النجف األشف 6/ 

208 209، القايض ممد عبد املصحب/33.
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266. ماّل)1(، مري: شهاب بن أمحد خان ابن شاه ويردي خان ابن حسني خان.
267. احلائـري)2(، الشـيخ، السـيد: مجعـة بـن ماّل شـهاب ابـن مري أمحد خـان ابن 

)1( مشّجر السّيد عمران لسنة 1265هـ، معجم العامري للقبائل واأُلرس والطوائف يف العراق/ 93 امللحق، 
دراسات عن عشائر العراق وعنده: ماّل شهاب أب لـ )ماّل كتاب( وهذا اشتباه بل هو شقيقه وقد تبعه 
 136  /5 العراقية  العشائر  موسوعة   ،58 واجلنويب/  األوسط  الفرات  عشائر  كتاب  صاحب  هذا  عىل 
وعنده: املاّل شهاب ابن ماّل كتاب وهذا اشتباه أيضًا، قلب الفرات األوسط 1/ 191 وعنده: إبراهيم 
إبراهيم. ورقة  الثالث هلام أو أنَّ ماّل شهاب لقب إىل  لـ )ماّل كتاب( ولعله األخ  بدلً من شهاب األخ 
خطية من أعقاب مري أمحد الصغري مري بندر شهاب ابن مري أمحد ابن شاوردي )شوردي( خان وتارخيها 
املصاهرة  هذه  ذكر  جاء  وقد  ربيعة.  أمري  بنت  الطريفة  ُأّمه  شهاب  أّن  وفيها  1967م(  )1387هـ  عام 
قلب  الطرحيي وكذلك يف  املوىل  عبد  )تح(  اهلامش  للقزويني/ 117  العراقية  القبائل  أنساب  كتاب  يف 
الفرات األوسط 1/ 191، الدرر البهية 2/ 412 وعنده: ماّل كتاب ابن ماّل شهاب وهذا اشتباه كذلك، 
قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، القايض ممد عبد املصحب/ 35-36، رفع احلجاب األقص/78. وماّل: 
وكام قال انستاس الكرمل )َقرْصٌ لكلمة موىل بمعنى السّيد( ويف تعقيب للسّيد حسن العلوي عىل كالم 
الدكتور عل الوردي قال )يقصد املاّل(: علميًا واجتامعيًا أْن تكون وصفًا للمجتهد الديني ولعلامء الدين 
)الشيعة والدولة القومية يف العراق 1914 1990(. أّما الدكتور عبد رّبه سكران الوائل، فقد جعل كلمة 
)املاّل( عىل من يقوم بالفروض الدينية وتتلف مكانته حسب درجة تدّينه )أكراد العراق/ 202 203( 
ويف الوقائع احلقيقية يف الثورة العراقية/ 315: املاّل: عامل، فاضل، فقيه، سّيد، رجل دين، عربية األصل.

ولد  كتاب  ملاّل  يوجد  فال  اشتباه  كتاب وهذا  ماّل  ابن  العراق/ 137 وعنده مجعة  دراسات عن عشائر   )2(
الرجال  الكثري من املصادر منها )معارف  العامل املجتهد مّمد تقي كام نّصت عليه  إّنام ولده  بذا السم 
النجف  مايض   ،421  /18  ،280  /14 الشيعة  أعيان   ،370 الفكر/  رجال  معجم   ،205  204  /2
3/ 225 226، املفّصل يف تاريخ النجف )مخ(/ 216 217، طبقات أعالم الشيعة الكرام الربرة 2/ 
225 226، دار السالم 4/ 422، أحسن الوديعة 1/ 50، شعراء الغري 12/ 138 139، الذريعة 1/ 
161، 8/ 247 248، دليل النجف/ 46، موسوعة طبقات الفقهاء 13/ 546 547، الدرر البهية 2/ 
314، معجم املؤّلفني 9/ 136، تكملة أمل اآلمل 2/ 236 )تح( د. حسني عل مفوظ(، قلب الفرات 
بعض  ذكرته  وما  املأثور  وخمالف  أيضًا  اشتباه  وهذا  إبراهيم  بن  مجعة  وعنده   192  191  /1 األوسط 
املصادر واملشّجرات، معجم العامري للقبائل واألرُس والطوائف يف العراق امللحق / 93، 117، اللباب 
لسنة  عمران  السّيد  مشّجر   ،261  /1 الديوانية  أعالم  491، موسوعة   /5 األعقاب  صحاح  شح  يف 
1265هـ. وثائق السادة آل شوكة التي يزعم فيها السّيد عامد الدين ابن السّيد عل آل شوكة أّن لقبه كان 
احلائري عندما كان يف كربالء. وأّنه تزّوج بامرأة من السادة آل شوكة أنجبت عمران الذي منه آل عمران 
موسوعة  )مخ(،  الفراتية  الكرد  قبيلة   ،221  /2 العراقية  القبائل  أعالم  موسوعة  الكرد،  قبيلة  رؤساء 

أعالم القبائل العراقية 1/ 185، الدرر البهية 2/ 412، القايض مّمد عبد املصحب/39-36.
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خان. ويردي  شـاه 

268. احلاج)1(، الشيخ السيد)2(: عمران بن مجعة بن ماّل شهاب بن مري أمحد خان.

)1( العشائر والسياسة/ 121، لواء الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 111، قلب الفرات األوسط 1/ 192، 
دراسات عن عشائر العراق/ 137 139، اللباب يف شح صحاح األعقاب من آل أيب طالب 5/ 491 
492، معجم العامري للقبائل واألرُس والطوائف يف العراق امللحق / 93 117، موسوعة أعالم الديوانية 
تاريخ   ،59  58 واجلنويب/  األوسط  الفرات  عشائر   ،136  /5 العراقية  العشائر  موسوعة   ،261  /1
الديوانية  أبجدية عشائر  العراقية 2/ 221،  القبائل  أعالم  العراقية 1/ 186 189، موسوعة  العشائر 
1، 2/ 56، 59 64، دراسات عن العشائر العراقية 1/ 196 مشّجر السّيد عمران لسنة 1265هـ قبيلة 
الكرد الفراتية )مخ(، موسوعة أعالم القبائل العراقية 1/ 185، الدرر البهية 2 ق 412 413، القايض 

ممد عبد املصحب/39-42، 99، رفع احلجاب األقص/81-83، بنو ربيعة يف التاريخ/ 658.
)2( يبدو يل أّن عمران بن مجعة أّول من تلّقب بالشيخ ثّم محل أبناؤه وأعقابه هذا اللقب فابن عّم أبيه املجتهد 
بأّن جّده أمحد شاه ويردي خان وأّنه ذكر هذا يف  يزال يرّصح  الشهري مّمد تقي بن مّمد ماّل كتاب ل 
كتابه مايض  آل مبوبة يف  باقر  الشيخ جعفر  فقد ذكره  بالشيخ  تلّقبهم  أّما سبب  اخلراجية.  أّول رسالته 
النجف وحارضها 3/ 223 حيث قال: ومّلا نسبهم الناس إىل العّباس بن عبد املّطلب تركوا نسبة السيادة 
أصاًل وحذفوا عالمتها كراهة النتساب إىل العّباس بن عبد املّطلب.. ثّم قال: وسبب نسبة الناس إليهم 
العّباسية أّنه كان يف بيات قبيلة من بني العّباس من ولد أمحد بن يندل بن شاهويه خان آخر ولة بني شجاع 
الدين خورشيد ونسبهم األمحدية فظّن الناس أّن )آل ماّل كتاب( منهم. ويبدو يل أيضًا أّن ما ذكره عّباس 
العّزاوي يف كتابه عشائر العراق 2/ 187 حيث أرجع البو شهيب ومنهم آل عمران فرقة الرؤساء إىل 
شيخ بزيني نقاًل عن الشيخ مشعان بن مغري إّنام هو املقياس يف كونم من أعقاب العّباس بن عبد املّطلب 
العراق/  يف  اهلاشمية  والبيوتات  )القبائل  كتابه  يف  السامرائي  إبراهيم  يونس  الشيخ  النّسابة  ذكر  حيث 
ما جاء يف مؤّلفه  املّطلب من هاشم، كذلك  بن عبد  العّباس  ذّرية  بزيني من  آل شيخ  أّن   )162 ،156
)القبائل العراقية 1/ 69( قال: عشرية آل بزيني، عشرية عربية يرتقي نسبها إىل العّباس بن عبد املّطلب. 
أّما بخصوص عمران بن مجعة فقد ذكر الشيخ يونس إبراهيم السامرائي وكام جاء يف وثيقة إثبات نسب 
السادة آل عمران نقاًل عن الشيخ نور الدين مرتىض گاطع إسامعيل البديري يف كربالء قال: ُأقسم باهللّ 
العل العظيم بأيّن سمعت من النّسابة الشيخ يونس الشيخ إبراهيم السامرائي ومن العاّلمة الشيخ عبد 
احلميد الساعدي ومن الشيخ جابر العفكاوي املدّرس يف املدارس الدينية يف كربالء بأّن آل عمران رؤساء 
قبيلة الكرد يف الديوانية ينتهي نسبهم إىل العّباس بن علٍّ عليهام السالم، من ذلك نعلم اللبس يف أّن آل ماّل 
كتاب وأشّقاءهم آل عمران هل هم عّباسيون هاشميون أو عّباسيون علويون وندرك بذلك رّس تركهم 

لبس السيادة وتلّقبهم بالشيخ كام جاء يف كتاب مايض النجف وحارضها 3/ 223.
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أعقب السّيد عمران عددًا من الرموز الوطنية والعشائرية واألدبية وقد محلوا لقب 
الشيخ واحلاج منهم:

269. إبراهيم بن عمران )1(. 
270. مصحب بن إبراهيم)2(. 

271. عبد بن مصحب)3(. 

)1( العشائر والسياسة/ 121، دراسات عن عشائر العراق/ 138، قلب الفرات األوسط 1/ 192، موسوعة 
أعالم الديوانية 1/ 261، أبجدية عشائر مافظة الديوانية 1، 2/ 59 62، تاريخ العشائر العراقية 1/ 
العراقية 5/ 136، جريدة  العشائر  العراقية 2/ 246، موسوعة  القبائل  186، 189، موسوعة أعالم 
صوت القادسيتني تت عنوان )من أعالم الديوانية يف القرن العشين الثالثاء 22/ 5/ 2001 العدد 
35/ 5، قبيلة الكرد الفراتية )مخ( مشّجر السادة آل عمران، الدرر البهية 2/ 412، القايض ممد عبد 

املصحب/99، 102، رفع احلجاب األقص /99، بنو ربيعة يف التاريخ/ 658.
أعالم  موسوعة   ،172  ،112  /1 وحارضه  ماضيه  الديوانية  لواء   ،192  /1 األوسط  الفرات  قلب   )2(
مافظة  عشائر  أبجدية   ،189  /1 العراقية  العشائر  تاريخ   ،264  ،263  ،261  ،259  /1 الديوانية 
العراقية 2/ 246،  القبائل  الديوانية 1، 2/ 59 61، هذا ما حدث/ 18، 29، 36، موسوعة أعالم 
السنة  العدد 54  عنوان )شخصيات عراقية(  الرأي تت  العراقية 5/ 136، جريدة  العشائر  موسوعة 
يف  الديوانية  أعالم  )من  عنوان  تت  القادسيتني  صوت  جريدة   ،4 2000م/  نيسان   23 األحد  الثانية 
القرن العشين الثالثاء 22/ 5/ 2001 العدد 35/ 5، أوراق من ذاكرة مدينة الديوانية/ 48، 52/ 
104، دراسات عن العشائر العراقية 1/ 196، العراق يف ظّل الحتالل األجنبي 1/ 1، مشّجر السادة 

آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، رفع احلجاب األقص/ 99.
)3( موسوعة أعالم الديوانية 1/ 259، 261، 263، 264، قلب الفرات األوسط 1/ 192، لواء الديوانية 
حدث/  ما  هذا   ،61  59  /2  ،1 الديوانية  مافظة  عشائر  أبجدية   ،172  ،112  /1 وحارضه  ماضيه 
 ،263  ،261  ،259  /1 الديوانية  أعالم  موسوعة   ،189  /1 العراقية  العشائر  تاريخ   ،36  ،29  ،18
ظّل  يف  العراق   ،196  /1 العراقية  العشائر  عن  دراسات   ،136  /5 العراقية  العشائر  موسوعة   ،264
الحتالل األجنبي 1/ 1، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، جريدة الرأي تت عنوان 
الثانية األحد 23 نيسان 2000م/ 4، جريدة صوت القادسيتني  )شخصيات عراقية( العدد 54 السنة 
تت عنوان )من أعالم الديوانية يف العراق يف القرن العشين الثالثاء 22/ 5/ 2001 العدد 35/ 5، 
القايض ممد عبد املصحب/102، رفع احلجاب  الديوانية/ 48، 52، 104،  أوراق من ذاكرة مدينة 

األقص يف تشجري أعقاب العباس السّقاء/99.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء األول(

186

272. أبو سهام، املحامي، القايض، الشيخ، اخلطيب، العلوي )1(.

273. شاين بن إبراهيم بن عمران)2(. 

274. عبد الرضا بن إبراهيم)3(.

)1( مّمد بن عبد بن مصحب: موسوعة أعالم الديوانية 1/ 259 264، هذا ما حدث/ 18، 29، 34، 36، 
وحارضه/  ماضيه  الديوانية  لواء   ،164 عشة/  الثانية  السنة  1954م  شباط  الثاين  العدد  القضاء  مّلة 
112، 172، احلزب الوطني الديمقراطي/ 125، اللباب يف شح صحاح األعقاب من آل أيب طالب 
5/ 492، أبجدية عشائر مافظة الديوانية 1، 2/ 59، موسوعة أعالم وعلامء العراق 1/ 729، تاريخ 
العشائر العراقية 1/ 189، موسوعة أعالم القبائل العراقية 2/ 246 247، موسوعة أعالم الديوانية بني 
القرنني اخلامس عش والعشين 1/ 160 164، دليل اجلمهورية العراقية لعام 1960 ط1/ 646، دليل 
نقابة املحامني/ 452، جريدة نج األهايل عّدة أعداد، مّلة الفكر )شهرية تصدر يف الديوانية(، مقالت 
عّدة بقلم مّمد عبد املصحب، مستدرك الصحافة، جريدة الرأي تت عنوان )شخصيات عراقية( العدد 
أعالم  )من  عنوان  تت  القادسيتني  صوت  جريدة   ،4 2000م/  نيسان   23 األحد  الثانية  السنة   54
الديوانية يف القرن العشين املحامي مّمد عبد املصحب الثالثاء 22/ 5/ 2001 العدد 35/ 5، أوراق 
من ذاكرة مدينة الديوانية/ 48، 52، 104، دراسات عن العشائر العراقية 1/ 196، مذّكرات خاّصة 
العراق  للقبائل واألرُس والطوائف يف  العامري  بتاريخ 4/ 10/ 1991م، معجم  كتبها إىل ولده زهري 
العراق يف ظّل الحتالل األجنبي 1/ 1، قصيدة  العراقية 5/ 136،  العشائر  امللحق / 93، موسوعة 
تأبني له بمناسبة وفاته يف 25/ 5/ 2004 للشاعر املحامي شاكر البدري، عّدة قصائد بحّقه وبمناسبات 
جريدة  اخلزرجي،  فهمي  أياد  الشعبي  الشاعر  وأخيه  اخلزرجي  فهمي  حسني  املحامي  للشاعر  خمتلفة 
اجلمهورية الصادرة بتاريخ األحد 31 تشين األّول 1993م العدد 8594 السنة السادسة والعشون 
تت عنوان: من القلب مرحبًا.. يف عرين األسد، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، مشّجر السادة آل عمران، 
العراقية خالل قرن ونصف 1/ 163،  العراقية/ 432، موسوعة الصحافة  كّشاف اجلرائد واملجاّلت 

رفع احلجاب األقص/102-106، القايض ممد عبد املصحب/ 5، 10، 43، 45.
)2( العشائر والسياسة/ 121، قلب الفرات األوسط 1/ 192، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية 

)مخ(، أبجدية عشائر مافظة الديوانية 1، 2/ 61.
)3( لواء الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 112، تاريخ العشائر العراقية 1/ 189، مشّجر السادة آل عمران، 
قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، أبجدية عشائر مافظة الديوانية 1، 2/ 59، ورقة مّررة بتاريخ 6 مجادى خ/ 

1313هجـ ]1895م[ تمل ختمه تتعّلق بالشؤون الزراعية.
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275. هادي بن عبد الرضا)1(.
276. مهدي بن هادي بن عبد الرضا)2(. 

277. علوان بن عمران )3(. 
278. أبو عدنان، الشيخ، الكردي)4(.

)1( لواء الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 112 وفيه )هويدي( آل عبد الرضا، تاريخ العشائر العراقية 1/ 186، 
189، أبجدية عشائر مافظة الديوانية 1، 2/ 59 63، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(.
)2( تاريخ العشائر العراقية 1/ 186، 189، أبجدية عشائر مافظة الديوانية 1، 2/ 59 63، مشّجر السادة 

آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، رفع احلجاب األقص/100.
)3( العشائر والسياسة/ 121، دراسات عن عشائر العراق/ 138 139، قلب الفرات األوسط 1/ 192، 
194 195، لواء الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 111، 160، الديوانية تاريخ وتليل 1/ 100، موسوعة 
العشائر العراقية 5/ 136، تاريخ العشائر العراقية 1/ 188 189، أبجدية عشائر مافظة الديوانية 1، 
2/ 57 58، 61، 63، عشائر الفرات األوسط واجلنويب/ 58 59، مذّكرات السّيد گاطع العّوادي/ 30 
وفيه: علوان والصحيح عّباس العلوان، احلقائق الناصعة يف الثورة العراقية لسنة 1920/ 561 كذلك 
فيه: علوان واألصل عّباس العلوان، دراسات عن العشائر العراقية/ 196، مشّجر السّيد عمران، قبيلة 
الكرد الفراتية )مخ(، الدرر البهية 2/ 412 413، موسوعة أعالم القبائل العراقية 1/ 185، ورقة مّررة 

بتاريخ 6 مجادى خ/ 1313هـ وعليها ختم علوان آل عمران تتعّلق بالشؤون الزراعية.
)4( عّباس بن علوان بن عمران ثورة العراق التحّررية عام 1920 2/ 213، الثورة العراقية الكربى/ 267، 
قلب الفرات األوسط 1/ 192، 194 197، الديوانية تاريخ وتليل 1/ 100، دراسات عن عشائر 
العراق/ 139، مذّكرات السّيد مّمد عل كامل الدين/ 117، لواء الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 110 
111، 160، دراسات عن العشائر العراقية 1/ 196، مذّكرات السّيد گاطع العّوادي/ 30 وفيه: علوان 
والصحيح عّباس علوان حيث كان علوان بن عمران قد تويّف قبل الثورة العراقية عام 1920م، احلقائق 
الناصعة يف الثورة العراقية لسنة 1920/ 561 كذلك فيه علوان واألصل عّباس العلوان، مذكرات عبد 
اجلبار الراوي/ 121 وفيه: علوان العباس، أبجدية عشائر مافظة الديوانية 221/ 57 58، 61، 63، 
تاريخ العشائر العراقية 1/ 188 189، عشائر الفرات األوسط واجلنويب/ 59، العراق حلنّا بطاطو 3/ 
356، السياسة الربيطانية جتاه عشائر العراق 1914 1945 ُأطروحة دكتوراه/ 276، هذا ما حدث/ 
 ،239 ،233 ،231 ،217 ،169 ،160 ،156 ،79 ،67 ،65 ،53 ،46 ،39 ،32 ،27 ،10 7 ،3 ،1
244، 266، 279، 290، 297، 310، 322، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، 
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279. حسني بن علوان)1(. 

280. فرعون بن علوان)2(. 

281. مّمد بن عمران)3(. 

282. عثامن بن مّمد بن عمران)4(. 

283. صاّلل بن عثامن بن مّمد)5(. 

وثيقة باللغة اإلنجليزية مستّلة من دار الوثائق الربيطانية يف لندن جاء فيها:
THE KURD DIWANIYA LIWA outanding per son Ali ties...Abb as al Alwan.

موسوعة أعالم القبائل العراقية 1/ 185 وفيه: عّباس بن علوان بن مّمد بن احلاج مغري بن عمران ابن الشيخ 
مجعة، وهذا اشتباه ول أدري كيف حدث هذا اخللط والصحيح هو: عّباس بن علوان بن عمران بن مجعة 
بن ماّل شهاب ابن مري أمحد خان ابن شاه ويردي خان، الدرر البهّية 2/ 413، رفع احلجاب األقص يف 

تشجري أعقاب العباس السّقاء/95-99، القايض ممد عبد املصحب/66-60.
أبجدية عشائر مافظة  العراقية 5/ 136،  العشائر  الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 111، موسوعة  لواء   )1(
الديوانية 1، 2/ 61، 63 وفيه: نارص علوان والصحيح )نارص حسني علوان( مشّجر السادة آل عمران، 

قبيلة الكرد الفراتية )مخ(.
)2( العشائر والسياسة/ 121، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(.

)3( العشائر والسياسة/ 121، دراسات عن عشائر العراق/ 137، 139، تاريخ العشائر العراقية 1/ 186، 
لواء الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 111، موسوعة العشائر العراقية 5/ 136، قلب الفرات األوسط 
1/ 192 وفيه خطأ: مّمد آل علوان، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، الدرر البهية 
2/ 412، ورقة مّررة بتاريخ 6 مجادى خ/ 1313هـ وعليها ختمه تتعّلق بالشؤون الزراعية، بنو ربيعة 

يف التاريخ/ 658.
)4( العشائر والسياسة/ 121، موسوعة العشائر العراقية 5/ 136، دراسات عن عشائر العراق/ 139، لواء 
الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 111 112، عدد من اخلرائط ورد فيها ذكر قرية باسم )عثامن( يف منطقة 

)عكر( موطن القبيلة، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، الدرر البهية 2/ 412.
)5( العشائر والسياسة/ 121، موسوعة العشائر العراقية 5/ 136، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد 

الفراتية )مخ(.
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284. عبد بن صاّلل بن عثامن)1(. 

285. رمحن بن مّمد بن عمران)2(.
286. عبد الكاظم بن مّمد بن عمران)3(. 

287. مغري بن عمران)4(. 
288. رسحان بن مغري)5(. 

)1( موسوعة العشائر العراقية 5/ 136، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(.
)2( لواء الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 111، تاريخ العشائر العراقية 1/ 186، مشّجر السادة آل عمران، 

قبيلة الكرد الفراتية )مخ(.
الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 111، مشّجر السادة آل عمران،  )3( قلب الفرات األوسط 1/ 192، لواء 

قبيلة الكرد الفراتية )مخ(.
)4( قلب الفرات األوسط 1/ 192، دراسات عن عشائر العراق/ 32، 121، 133، 137، 139، عشائر 
العراق 2/ 187، عامان يف الفرات األوسط/ 85 وفيه خطأ: مغيض بدلً من مغري، بحوث عن العراق 
وعشائره/ 37، أبجدية عشائر مافظة الديوانية 1، 2/ 58، 61 وفيه خطأ: نصري بدلً من مغري، تاريخ 
الفرات األوسط واجلنويب/  الديوانية/ 165، 170، 330، عشائر  تاريخ  العراقية 1/ 186،  العشائر 
الفراتية )مخ(، موسوعة أعالم  الكرد  السادة آل عمران، قبيلة  العشائر والسياسة/ 121، مشّجر   ،58
القبائل العراقية 1/ 185، الدرر البهية 2/ 412، العشائر العراقية/ 26، بنو ربيعة يف التاريخ/ 658، 

القايض ممد عبد املصحب/44، رفع احلجاب األقص/89.
)5( تاريخ الديوانية/ 165، 330، قلب الفرات األوسط 1/ 194، دراسات عن عشائر العراق/ 139، تاريخ 
العشائر العراقية 1/ 186، لواء الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 112، عشائر الفرات األوسط واجلنويب/ 
59 وفيه خطأ رسطان مغري، تقرير رّسي لدائرة الستخبارات الربيطانية عن العشائر والسياسة/ 121، 
قبيلة الكرد الفراتية )مخ( مشّجر السادة آل عمران، موسوعة أنساب القبائل العراقية 1/ 185، الدرر 
البهية 2/ 412، كتاب مقبوضات وتصفية حساب بالكتابة الرتكية لسنة 1318 هـ /1900م، كتاب 
شكر من املشاور السيايس للقوات الربيطانية يف بغداد )ويبدو من توقيعه باللغة اإلنجليزية أّنه )كوكس( 
وذلك رّدًا عىل برقية التهنئة بمناسبة نرص احللفاء وتاريخ الكتاب 12/ حزيران/ 1944، ورقة مّررة 
الزراعية، رفع احلجاب األقص يف  بالشؤون  تتعّلق  بتاريخ 6 مجادى اآلخرة سنة 1313هـ )1895م( 

تشجري أعقاب العباس السّقاء/90-89.
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289. كايت بن رسحان)1(. 

290. أبو كّرار، الشيخ، اللواء)2(. 

291. النّطاح، الشيخ، الكردي)3(.

292. فرحان بن مغري)4(. 

293. مّمد بن جرب بن فرحان بن مغري)5(. 

)1( لواء الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 112 وفيه خطأ: كاتب، الديوانية تاريخ وتليل 1/ 100 وفيه خطأ: 
كايد الرسحان، هذا ما حدث/ 103، تاريخ العشائر العراقية 1/ 186، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة 

الكرد الفراتية )مخ(، رفع احلجاب األقص يف تشجري أعقاب العباس السّقاء/108.
الكرد  قبيلة  عمران،  آل  السادة  مشّجر   ،186  /1 العراقية  العشائر  )تاريخ  رسحان  بن  كايت  بن  عامد   )2(

الفراتية )مخ(، رفع احلجاب األقص يف تشجري أعقاب العباس السّقاء/122.
)3( محزة بن رسحان بن مغري بن عمران قلب الفرات األوسط 1/ 194، وثيقة باللغة اإلنجليزية مستّلة من 

دار الوثائق الربيطانية يف لندن جاء فيها:
THE KURD. DIWANIYA LIWA.
outstanding person alit ies... Hamza (al Nattah) as Sir han.

أّما تلّقبه بالنّطاح كونه أحد فرسان القبيلة الشجعان الذي يركض وسط معمعة املعركة ل يثنيه خوف حّتى 
يصل إىل جلعة )قلعة( اخلصم فينطحها برأسه، هكذا اشتهر بذا اللقب يف تلك األرجاء وقتئٍذ، مشّجر 
السادة آل عمران، قبيلة الكرد )الفراتية )مخ(، موسوعة أعالم القبائل العراقية 1/ 185، وصل قبض 
حقوق من السّيد أيب احلسن املوسوي األصبهاين بتاريخ 30 شهر ذي احلّجة احلرام سنة 1356هـ، كتاب 
دعوة إقامة وليمة عشاء عىل شف صاحب السمو الويص املعظم ومن قبل مترّصف لواء الديوانية بتاريخ 
26/ 5/ 1942، كتاب شكر من صاحب اجلاللة امللك املعظم رّدًا عىل برقية التعزية بفقد العاهل األكرب 
برقم 6607 واملؤّرخ 10/ 10/ 33، كتاب شكر من املشاور السيايس للقوات الربيطانية بغداد يف 12/ 

حزيران/ 1944 رّدًا عىل برقية التهنئة بمناسبة نرص احللفاء، رفع احلجاب األقص/94.
 ،491  /5 األعقاب  صحاح  شح  يف  اللباب  )مخ(،  الفراتية  الكرد  قبيلة   ،121 والسياسة/  العشائر   )4(

مشّجر السادة آل عمران، أبجدية عشائر مافظة الديوانية 1، 60/2.
)5( اللُّباب يف شح صحاح األعقاب من آل أيب طالب 5/ 491 492، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد 

الفراتية )مخ(، أبجدية عشائر مافظة الديوانية 1/ 60، 63.
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294. أبو شعيلة، الشيخ، احلاج، الكردي)1(. 

295. زاير بن مشعان بن مغري)2(. 

296. دش بن مشعان بن مغري)3(. 

297. غّسان بن گايم بن مشعان بن مغري)4(. 

298. كريم بن عبد العّباس بن مغري)5(. 

الربيطانية  السياسة   ،187  /2 العراق  عشائر   ،377  /3 بنهايم  أو  البدو:  عمران  بن  مغري  بن  مشعان   )1(
 ،170 وحديثًا/  قدياًم  الديوانية  تاريخ   ،276 دكتوراه/  ُأطروحة   1945  1914 العراق  عشائر  جتاه 
قلب الفرات األوسط 1/ 192، 194، دراسات عن العشائر العراقية 1/ 196، أبجدية عشائر مافظة 
لسنة  ط1   91 الثورة/  بعد  القادسية   ،59 واجلنويب/  األوسط  الفرات  عشائر   ،61  ،58 الديوانية/ 
 /1 العراقية  القبائل  أعالم  موسوعة  عمران،  آل  السادة  مشّجر  )مخ(،  الفراتية  الكرد  قبيلة  1971م، 
185، الدرر البهية 2/ 412، العشائر العراقية/ 26، رفع احلجاب األقص يف تشجري أعقاب العباس 

السّقاء/90-94، القايض ممد عبد املصحب/60-55.
)2( لواء الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 111، دراسات عن عشائر العراق/ 139، قلب الفرات األوسط 1/ 
192، قبيلة الكرد الفراتية )مخ( مشّجر السادة آل عمران، وثيقة باللغة اإلنجليزية مستّلة من دار الوثائق 

الربيطانية يف لندن جاء فيها:
THE KURD DIWANIYA LIWA
outst anding pers onalities Zayir al Haji Masgan... -

)3( لواء الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 112 وفيه خطأ: دش احلاج فرحان، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة 
الكرد الفراتية )مخ(.

آل  السادة  الديوانية 1/ 61، 64، مشّجر  أبجدية عشائر مافظة  العراقية 5/ 126،  العشائر  )4( موسوعة 
عمران، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، القادسية بعد الثورة/ 91، جريدة صوت القادسيتني الثالثاء 8/ 5/ 
2001 تت عنوان )عشرية الكرد الفروع والبطون(، جريدة صوت القادسيتني الثالثاء 29/ 5/ 2001 

تت عنوان )عشائر الكرد... واحلقيقة التي جيب أن تقال(.
الكرد  قبيلة  الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 111،  لواء  الفرات األوسط 1/ 192، 197، 201،  )5( قلب 

الفراتية )مخ(، مشّجر السادة آل عمران، رفع احلجاب األقص/101-100.
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299. مسري بن عمران)1(. 

300. كاظم بن مسري)2(. 

301. جواد بن مسري)3(. 

)1( آل فتلة كام عرفتهم/ 51، قلب الفرات األوسط 1/ 192، عامان يف الفرات األوسط/ 85، لواء الديوانية 
ماضيه وحارضه 1/ 87، 111، العشائر والسياسة/ 121، تاريخ الديوانية/ 86، ورد فيه خطأ )كاظم 
آل حسني( والصحيح )كاظم آل مسري(، معجم العامري للقبائل واألرُس والطوائف يف العراق/ 117 
)امللحق(، موسوعة أعالم القبائل العراقية 2/ 221، دراسات عن عشائر العراق/ 133، 137 139، 
مافظة  عشائر  أبجدية   ،136  /5 العراقية  العشائر  موسوعة   ،188  186  /1 العراقية  العشائر  تاريخ 
الديوانية 1، 2/ 57 58، عشائر الفرات األوسط واجلنويب/ 58 59، الدرر البهية 2/ 412، مشّجر 

السادة آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، رفع احلجاب األقص/83، بنو ربيعة يف التاريخ/ 658.
)2( العشائر والسياسة/ 121، تاريخ الديوانية/ 85 86 ورد فيه خطأ )كاظم آل حسني( والصحيح )كاظم 
العراقية  الثورة  العراقية 2/ 221 222، معلومات ومشاهدات يف  القبائل  آل مسري(، موسوعة أعالم 
الكربى/ 65 وفيه: احلاج كاظم أحد رؤساء الكرد، تاريخ العشائر العراقية 1/ 187 188، دراسات 
عن عشائر العراق/ 139، أبجدية عشائر مافظة الديوانية/ 57، النجف يف ربع قرن منذ سنة 1908/ 
240، مذّكرات السّيد مّمد عل كامل الدين/ 56، النجف األشف والثورة العراقية الكربى 1920/ 
89، عشائر الفرات األوسط واجلنويب/ 59، هذا ما حدث/ 17، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد 
الفراتية )مخ(، قلب الفرات األوسط 1/ 191، أمر إداري صادر عن مترّصفية لواء الديوانية بتاريخ 17 
مارت/ 1928 موضوعه احلدود بني العشائر التي تزرع يف هور ابن نجم الدرر البهّية 2/ 412، رفع 

احلجاب األقص/86-88، القايض ممد عبد املصحب/52-50.
)3( النجف يف ربع قرن منذ سنة 1908/ 240، العشائر والسياسة/ 121، ثورة العراق التحّررية عام 1920 
العراق  الفرات األوسط 1/ 192، 194،  الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 112، قلب  لواء   ،225 /2
نشأة الدولة/ 300ـ 302 وفيه خطأ جواد آل )منرص( من عشرية الكرد، مذّكرات الكابتن مان باللغة 
اإلنجليزية مرتجم / 128، 129، 141، 152، 153، 265، 273، خمطوطة الشيخ عّبود ابن الشيخ 
مّحادي بن مشهور الرويل العنزي/ 42 44، تقرير باللغة الرتكية )العثامنية( لـ)أمحد فهمي بك( صادر 
العامري  آل أيب طالب 5/ 492، معجم  اللباب يف شح صحاح األعقاب من  نيسان 1912م،  يف 2 
تاريخ  الفرات األوسط واجلنويب/ 59،  امللحق / 117، عشائر  العراق  والطوائف يف  للقبائل واألرُس 
العشائر العراقية 1/ 186ـ 189، دراسات عن العشائر العراقية 1/ 195، دراسات عن عشائر العراق/ 
139، أبجدية عشائر مافظة الديوانية 1، 2/ 58، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، 
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302. إسامعيل بن جواد بن مسري)1(. 

303. شهيد بن جواد بن مسري)2(. 

304. نوماس بن شهيد بن جواد)3(. 

305. عّباس بن شهيد بن جواد)4(. 

306. صاحب بن جواد بن مسري)5(.

خ/  مجادى   6 بتاريخ  مّررة  ورقة   ،185  /1 العراقية  القبائل  أعالم  موسوعة   ،412  /2 البهّية  الدرر 
عبد  ممد  القايض  األقص/86-83،  احلجاب  رفع  الزراعية،  بالشؤون  تتعّلق  )1895م(  1313هـ 

املصحب/50-46.
)1( ثورة العراق التحّررية عام 1920 2/ 225 عن )جريدة العراق: العدد 143/ 8 تشين الثاين 1920م 
- 7 ربيع األّول 1339(، النجف األشف والثورة العراقية الكربى 1920/ 437، لواء الديوانية ماضيه 
وحارضه 1/ 112، قلب الفرات األوسط 1/ 192، العشائر والسياسة/ 121، أبجدية عشائر مافظة 
الديوانية 1، 2/ 58 59، تاريخ العشائر العراقية 1/ 186، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية 

)مخ(، املواقع األثرية يف العراق لسنة 1970م/ 124.
)2( قلب الفرات األوسط 1/ 194، لواء الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 111، أبجدية عشائر مافظة الديوانية 
1، 2/ 59، تاريخ العشائر العراقية 1/ 186، دراسات عن العشائر العراقية 1/ 195، موسوعة العشائر 
العراقية 5/ 136، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، موسوعة أعالم القبائل العراقية 

1/ 185، مضبطة شكوى إىل مركز شطة باعتباره مسّببًا ملعركة راح ضحّيتها أربعون قتياًل.
)3( لواء الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 111، تاريخ العشائر العراقية 1/ 189، مشّجر السادة آل عمران، 

قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، رفع احلجاب األقص/107.
)4( موسوعة العشائر العراقية 5/ 136، تاريخ العشائر العراقية 1/ 186، أبجدية عشائر مافظة الديوانية 
1، 2/ 59، 62، دراسات عن العشائر العراقية 1/ 195، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية 
)مخ(، اللباب يف شح صحاح األعقاب من آل أيب طالب 5/ 492، معجم العامري للقبائل واألرُس 

والطوائف يف العراق امللحق / 117.
)5( لواء الديوانية ماضيه وحارضه 1/ 112، قلب الفرات األوسط 1/ 192، أبجدية عشائر الديوانية 1، 

2/ 60، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، رفع احلجاب األقص/117.
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307. آل ماّل كتاب)1(: أعقاب مّمد ماّل كتاب بن أمحد ابن شاه ويردي خان ابن 
حسني خان.

308. آل ماّل شهاب، البو شهيب، آل شهايب.

)1( مايض النجف وحارضها 3/ 223 231، الدرر البهية 2/ 313 315، معجم رجال الفكر واألدب يف 
النجف/ 370 371، الغدير 11/ 267، الذريعة إىل تصانيف الشيعة 1/ 161، 2/ 435 436، 8/ 
247، 248، 13/ 244، 297 298، 302، 14/ 47 51، 187 188، 21/ 144، طبقات أعالم 
الشيعة الكرام الربرة 2/ 225 226، 276 277، 381، معجم املؤّلفني 9/ 136، أعيان الشيعة 14/ 
280، 17/ 65 67، 18/ 421، 24/ 159، 25/ 248، 48/ 126 127، دار السالم 4/ 422، 
دليل النجف/ 46، شعراء الغري 4/ 506، 6/ 252، 7/ 429، 12/ 139، مناهل الرضب 2/ 220، 
أحسن الوديعة 1/ 50، املشكاة الغروية يف كتاب البيع/ 246، أقرب املجازات إىل مشايخ اإلجازات/ 
157، 165، 236، سالسل الرواة ونصوص اإلجازات/ 71-82، املسلسالت يف اإلجازات/ 112، 
254، الرسالة اخلراجية/ 13، 613-614، معارف الرجال 1/ 186 187، 2/ 204 205، 3/ 94 
95، املفّصل يف تاريخ النجف )مخ(/ 216 220، عنوان الشف 1/ 161، قلب الفرات األوسط 1/ 
191، دراسات عن عشائر العراق/ 137 وفيه: ماّل كتاب ابن ماّل شهاب وهذا اشتباه فهام شقيقان وقد 
تبعه عىل ذلك عّباس الدجيل يف كتابه الدرر البهية 2/ 412 وهو ل يعرف العالقة بينه وبني من ترجم له 
يف 2/ 313 315 من الكتاب نفسه حيث نسبه هنا إىل اهلاشميني ومها ترمجتان لشخص واحد وهو مّمد 
ماّل كتاب، وحذا حذومها صاحب كتاب عشائر الفرات األوسط واجلنويب/ 58 كّل يأخذ عن اآلخر 
وكذلك العامري يف موسوعة العشائر العراقية 5/ 136 وعنده )املاّل شهاب بن ماّل كتاب( وهو اشتباه 
أيضًا، موسوعة طبقات الفقهاء 13/ 546 547، 562 563، الكرد الشيعة يف العراق حلسني الزرباطي، 
مرآة الشق 1/ 358 360، 610، معجم شعراء الشيعة 27/ 191 192، آثار احلّجة 1/ 63، الذخائر 
للمخطوطات عن تعليقها عىل خمطوطة املشكاة الغروية يف شح اللمعة الدمشقية النجف األشف 12 
صفر 1420هـ، الفوائد الرضوية، تكملة أمل اآلمل 2/ 236، 299 )تح( د. حسني عل مفوظ، تكملة 
أمل اآلمل/ 123 برقم: 72 )تح( السّيد أمحد احلسيني، نبذة الغري ورقة/ 35، نقباء البش، كشكول 
السّيد مّمد اهلندي، جريدة العراق السبت 5 مّرم 1414هـ 25 حزيران 1993م العدد 5268، القايض 

ممد عبد املصحب/ 27، رفع احلجاب األقص/ 34-18، 78.
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أعقاب ماّل شهاب بن أمحد خان ابن شاه ويردي خان بن حسني خان)1(.

309. آل عمران)2(: أعقاب عمران بن مجعة بن ماّل شهاب بن أمحد خان ابن شاه 

أعالم  موسوعة   ،491  /5 األعقاب  صحاح  شح  يف  اللباب   ،137 العراق/  عشائر  عن  دراسات   )1(
الديوانية 1/ 261، معجم العامري للقبائل واألرُس والطوائف يف العراق امللحق / 93، 117، موسوعة 
العشائر العراقية 5/ 136، موسوعة أعالم القبائل العراقية 2/ 221، دراسات عن العشائر العراقية 1/ 
الفرات األوسط واجلنويب/ 58، أبجدية عشائر  الفرات األوسط 1/ 192 193، عشائر  196، قلب 
قبيلة  عمران،  آل  السادة  مشّجر  1265هـ،  لسنة  عمران  السّيد  مشّجر   ،56  /2  ،1 الديوانية  مافظة 
الكرد الفراتية )مخ(، ورقة خطية من أحفاد مري أمحد الصغري ابن مري بندر شهاب ابن مري أمحد خان ابن 
ح  م يرجعون إىل )عگيل( وُأَرجَّ شاوردي )شاوردي أو شوردي هو األمري شاه ويردي خان(.ويرى أنَّ
م عباسيون علويون، واهللّ أعلم. البو مونس ]الثابت أّنم من إمارة ربيعة من فرقة البو محد ولدينا وثيقة  أنَّ
بتاريخ 13/ شوال/ 1935م عليها أختام كّل من األمري عل احلسن واألمري نارص احلسن واألمري مّمد 
الشيخ مشعان بن مغري تؤّكد هذه احلقيقة، وقد سافرت إىل الكوت يف منطقة  الباقر موّجهة إىل جناب 
الوثيقة[،  ملا ورد يف هذه  مطابقة ومؤّكدة  اإلجابة  فكانت  قرب  احلقيقة من  للتعّرف عىل هذه  احلسينية 
املطخ. ومنهم الصلخة قرب الطهامزية، العرجان، البو تالو. و[البوسنيد].( )شوردي(، الدرر البهية 2/ 
412، عشائر العراق 2/ 187، القايض ممد عبد املصحب/ 35-36، 103، رفع احلجاب األقص/ 
األشف  والنجف  وتوابعها  الديوانية  يف  تواجدها  كبرية  عشرية  اليوم  شهيب  البو  أّن  واحلقيقة   ،78
وبغداد وكربالء )وشامل العراق ول نعرف اليوم عن أحواهلم شيئًا( وأماكن ُأخرى. وكان رؤساء قبيلة 
الكرد سابقًا يدخلون بعض البيوتات األقرب إليهم يف هذه العشرية بدف قّوة شوكتها حلاجتهم إليهم 
يف املعارك القبلية، ورّبام ملكانتهم أيضًا؛ لذا أصبح من املتعّذر عّل القطع وعىل وجه الدّقة بيوتات البو 
شهّيب العّباسية العلوية، واألمر منوط بم وبمعرفتهم الشخصية بصّحة أنسابم، أّما فرقهم وكام جاء 
يف كتاب عشائر العراق 2/ 187 للعّزاوي وبتاريخ 26/ 2/ 1934م نقاًل عن الشيخ مشعان بن مغري 
فهم: آل عمران ]عّباسيون علويون[، البو دريعي ]انتسب شيخهم املرحوم مفتاح بن هاطور بن عّباس 
بن دريعي إىل أمحد خان العّبايس العلوي، أّما شقيقه الدكتور ميي الدين فقد تلّقب باخلالدي بال دليل 
يذكر )هذا ما حدث/ 17( ورّبام كان يقصد ايشان خالد أو مدرسة اخلالدية التي ترج منها يف عقر ابتعادًا 

عن اسم الكرد.
)2( دراسات عن عشائر العراق/ 137 139، اللباب يف شح صحاح األعقاب 5/ 491، لواء الديوانية 
ماضيه وحارضه 1/ 111، دراسات عن العشائر العراقية 1/ 195 196، قلب الفرات األوسط 1/ 
192، معجم العامري للقبائل واألرُس والطوائف يف العراق امللحق / 93 117، مشّجر السّيد عمران 
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ويردي خان.

310. آل ثامـر)1(: أعقـاب ثامـر بـن مجعـة ابن ماّل شـهاب بـن أمحد خان ابن شـاه 
ويـردي خان.

311. آل علـوي)2(: أعقـاب حسـن خـان ابـن أسـد خـان ابن إسـامعيل ابن شـاه 
خان. ويـردي 

لسنة 1265هـ، مشّجر السادة آل عمران، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(، موسوعة القبائل العراقية 1/ 195 
196، عشائر العراق 2/ 187، العشائر والسياسة/ 121، أبجدية عشائر مافظة الديوانية 1، 2/ 56، 
59 63، موسوعة أعالم القبائل العراقية 2/ 221 222، 246، 247، تاريخ العشائر العراقية 1/ 186، 
189، عشائر الفرات األوسط واجلنويب/ 58 59، بحوث عن العراق وعشائره/ 37، موسوعة العشائر 
العراقية 5/ 136، ورقة خّطية من أعقاب مري أمحد الصغري مري بندر شهاب ابن مري أمحد ابن شاوردي 
بتاريخ 1967م، موسوعة أعالم القبائل العراقية 1/ 185، الدرر البهية 2/ 412 413، القايض ممد 

عبد املصحب/ 37-42، 99، 102، رفع احلجاب األقص، 11، 83-81.
)1( دراسات عن عشائر العراق/ 137 وجاء فيه اشتباهًا )ثامر بن ماّل شهاب(، قبيلة الكرد الفراتية )مخ(.

لـ)آل علوي(  تعّرض  أن  بعد  الكتاب،  مؤّلف  أبو سعيدة  السّيد حسني  قال  املّشفة 1/ 167  املشاهد   )2(
بصورة عاّمة: ويف العراق ُأرسة تعرف بآل العلوي، وهم من ذّرية سّيدنا العّباس ابن أمري املؤمنني عليهام 
السالم وهم ذّرية السّيد حسن خان وايل لرستان املشهور وبعد أن ساق النسب قال: وهؤلء من قدماء 
الكّرادة الشقية  املوسوية يف  العّجان  آل  العّجان، وهم غري  بآل  سّكان احلائر احلسيني، وكانوا يعرفون 
ببغداد، فآل علوي، لقب عام يشمل من ينتسب لإلمام احلسن عليه السالم واإلمام احلسني عليه السالم 
واإلمام موسى بن جعفر )عليهام السالم( واإلمام عل بن أيب طالب عليه السالم من غري احلسن واحلسني 
)عليهام السالم(، وثيقة مّققة بعنوان )آل العّجان الذين هم آل العلوي اليوم( من قبل السّيد حسني أيب 
سعيدة املوسوي بتاريخ 26 ذي احلّجة احلرام 1418هـ عن )مصادر خمطوطة ووثيقتان إحدامها حّررها 
1345هـ  سنة  حّررت  جريبي  هزار  والنّسابة  الفتوين  النّسابة  تأييد  وعليها  العلوم  بحر  مهدي  السّيد 
والثانية حّررها احلّجة السّيد عبد الرّزاق كّمونة كتبها سنة 1378هـ. وتلّقب يف أّيامنا هذه بالعلوي قسم 

من احلبكية )معجم العامري للقبائل واألرُس امللحق / 91( وكذلك قسم من آل عمران.
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312. احلبكية)1(- احلبچية: أعقاب مّمد املحبوك ابن كريم بن باقر بن سحبان بن 
هالل بن عّل خان ابن إسامعيل خان.

313. آل چاووش)2(: أعقاب شمس الدين بن منصور بن زهري بن ظاهر بن عل 
سلوز بن مّمد ابن املرجع.

من القاسم بن احلسن بن عبيد اهلل العميد ابن العّباس الشهيد.

)1( النازحون هربًا من النار )مخ( تأليف الشيخ العالمة إبراهيم بن يوسف األحسائي 1279هـ، رفع احلجاب 
العامري امللحق / 91 92 تقرير مّقق للسّيد مجال  األقص/ 15، الصفوة املثىل/ 438 440، معجم 
آل العّجان عن )مناهل الرضب، األساس، مباحث عن عشائر العراق، معجم القبائل والطوائف...(، 
خمطوطة من كتاب )احلصون املنيعة( بخط الشيخ املرجع العاّلمة عل ابن الشيخ جعفر الكبري الكاشف 
الغطاء املتوّف 1253 للهجرة، األساس/ 72 وفيه: غالم رضا خان ابن مّمد خان ابن كريم خان ابن 

باقر خان ابن كلب عىل خان بن إسامعيل خان ابن شاه وردي خان....
)2( وثيقتان عثامنيتان تاريخ اأُلوىل يعود لسنة 1114هـ والثانية بتاريخ 1158هـ، مشّجر السّيد عمران لسنة 
1165هـ املستّل من مشّجر السّيد مسن الشوكة قسم أبناء عبيد اهللّ بن العّباس حيث يلتقي آل چاووش 
النار )مخ(، رفع  النازحون هربًا من  وآل عمران عند اجلّد اجلامع هلام وهو منصور بن زهري بن ظاهر، 
مشّجر   ،180  ،102  /1 العلويون  السادة  العراقية  العشائر  أنساب  موسوعة  األقص/15،  احلجاب 
السادة آل چاووش، تلخيص وتقيق: السّيد عامد الدين ابن السّيد عل ابن السّيد حسن الشوكة بتاريخ 
1421هـ شعبان 10/ 11/ 2000م وتمل أختام السّيد شاكر السّيد جّبار املوسوي البغدادي والسّيد 
جاسم احلسيني األعرجي الفّحام والسّيد هاشم املوسوي والسّيد سعد ضياء فياض احلسيني والسّيد عل 
الكفائي. وچاووش أو چاويش فهو رئيس عرفاء يف اجليش العثامين )األكراد الفيليون يف التاريخ/ 45( 
لذلك اعتقد قسم من سكنة خرنابات التابعة إىل مافظة دياىل أّن آل چاووش من أصل تركي، ول ندري 
عىل وجه الدّقة أهّيم محل هذا اللقب فقد ورد يف الوثيقتني العثامنيتني أكثر من شخص حيمل هذا اللقب. 
أّما السّيد عامد بن ياسني بن عّباس رئيس عشرية آل چاووش فذكر يف تقيق هذه التسمية عىل أّنا حلقتهم 
نتيجة )فرمان تركي( صادر من احلاكم العثامين أوقف خالله بساتني خرنابات ونر خريسان إىل جّدهم 

شمس الدين بعد معرفة نسبه الشيف؛ ولذلك منح لقب چاووش املنطقة أي )شيف املنطقة(.
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314. الفصيح، اخلطيب، الشاعر)1(: قاسم بن احلسن بن عبيد اهلل األّول.

315. أبو الفضل)2(: عّباس بن مّمد بن قاسم بن احلسن بن عبيد اهلل األّول.

316. الباهر)3(: موسى بن مسلم بن عبد اهلل بن قاسم بن أمحد بن عّباس بن مّمد 
بن قاسم الفصيح ابن احلسن.

317. أبو الفتح)4(: منصور بن موسى الباهر بن مسلم بن عبد اهلل بن قاسم بن أمحد 
بن عّباس بن مّمد بن قاسم.

318. آل مراد)5()6(- السواخنة.

العّباس، املشّجر الكّشاف/ 226، األنساب املشّجرة/  أبناء عبيد اهللّ بن  )1( مشّجر السادة آل شوكة قسم 
183، امامزاده أبو العّباس/ 11 )فاريس(، چهره درخشان 2/ 127.

)2( املصدر نفسه.

)3( املصدر نفسه.

)4( املصدر نفسه.
)5( من تسلسل 322 إىل تسلسل 325 تتاج إىل تقيق.

)6( جاء يف الدرر البهّية يف أنساب عشائر النجف العربية 2/ 283 284 تأليف عّباس مّمد الزبيدي الدجيل 
نقاًل عن )تاريخ الكوفة 3/ 132، اخلطباء ج3(.

آل مراد: ُأرسة عربية تنتسب إىل بني أسد، سكنوا النجف يف القرن الثاين عش اهلجري منهم األُستاذ عّباس 
ومّمد وجواد وسعد أولد كاظم بن مهدي بن عيسى بن شنون مراد األسدي، وعبد الرضا بن مهدي بن 
عيسى مراد وحنون أولد عبيد بن عيسى مراد منهم اخلطيب مهدي بن سلامن بن شاهني آل مراد، واحلاج 
عطية بن عبد بن صالح مراد وأولده وهي ُأرسة كريمة فاضلة. وجاء عن ُأرجوزة يف العشائر والبيوتات 

األسدية كام يف )موسوعة العشائر العراقية لثامر عبد احلسن العامري 4/ 233 239(.
النجف يف  مـــــراد(  )آل  ــهــم  ــن الــرشفوم مــوئــل  البيضاء  والــكــوفــة 
ــعـــروف ــيـــت كـــريـــم ظـــاهـــر مـ ــف بـ ــ ــ ونـــــــســـــــب مـــــــــــرم رشي

وأرجعهم لبني أسد أيضًا صاحب كتاب األنساب املنقطعة/ 317. إلَّ أّن العامري فصل بني آل مراد )العلويني( 
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وبني آل مراد )األسديني( يف كتابه املوسوم )موسوعة أنساب العشائر العراقية السادة العلويون 1/ 179 
180( تت عنوان )سواخنة( قال: السواخنة من األرُس العلوية األصيلة وتؤّكد وثائقهم النسبية أّنم من 
صلب سّيدنا العّباس ابن اإلمام علِّ بن أيب طالب عليهام السالم.... ثّم قال: والسواخنة عرفوا بلقب 
وادي  يف  الزمان  صاحب  اإلمام  مقام  يف  سادنًا  موسى  املسّمى  أجدادهم  أحد  كان  إذ  مراد(  )البو  آخر 
السالم يف النجف وملجاوريه كبري اعتقاد به إذ يقصدونه يف امللاّمت واألمراض فيحّقق هلم اهللّ مرادهم 
بجاهه فعرف عند الناس )أبو مراد( ثّم صحف إىل )مراد( وذكرهم املرحوم عبد املوىل الطرحيي يف تقيقه 
لكتاب القزويني ]أنساب القبائل العراقية/ 125 اهلامش[ عندما عّد آل مراد من بني أسد وقد أصبح 
املتأّخرون عيالني عليه ومصدر الوهم وجود مراد آخر وواقع احلال أّن مراد اآلخر من بني أسد وهو جّد 
آل كّمونة األسدية يف كربالء وعميدهم اليوم هو )عطية بن عبد صالح بن موسى املشهور بأيب مراد بن 
عمران بن مّمد ومنهم النّسابة واملؤّرخ الدكتور عّباس بن كاظم بن مهدي بن عيسى بن موسى املذكور. 
ثّم قال: وجتدر اإلشارة إىل أّنه توجد طوائف ينتهي نسبها إىل سّيدنا العّباس عليه السالم منهم )آل الوايل 
رهط حسن خان ُأمراء اللر ورهط يعيش يف كنف احلبچية وقسم من عشرية الكرد ]و[)سقطت الواو 
العلويون  العّباسيون  عمران  آل  ورؤساؤها  عنهم  مشهور  هو  ما  عىل  ربعية  الكرد  فعشرية  األصل،  يف 
والثراون عشرية من عشائر بني حسن، وحسب ما ذكر يل املرحوم الدكتور عّباس بن كاظم آل مراد فيهم 
السادة آل عّجان  السّيد أمحد كريم احليدري عميد  العلوية وأّكد يل هذه احلقيقة  العّباسية  البيوتات  من 
للعّباس بن علٍّ )عليهام  آل مراد  التي نسبت  املصادر  البيوت. ومن  يسكن كربالء ويعرف بعض تلك 
نبيل صائب  للسّيد  )اللباب يف شح صحاح األعقاب من آل أيب طالب 5/ 491  السالم( ما ورد يف 
األعرجي. وهناك من تلّقب بآل مراد ممّن هم ليسوا عّباسيني علويني ول أسديني منهم آل مراد الطائيون 
يف تلعفر كام عن الشيخ يونس إبراهيم السامرائي يف كتابه )القبائل العراقية 1/ 87( و)معجم العامري 
للقبائل واألرُس والطوائف يف العراق/ 306(. ومنهم البو مراد السادة الرفاعية املوسوية احلسينية عىل 
قول ثامر عبد احلسن العامري يف كتابه )موسوعة أنساب العشائر العراقية السادة العلويون 1/ 318(. 
ويف هذا املصدر 1/ 179 180 يبنّي العامري سبب تسمية آل مراد )بالسواخنة( قال: ملا عرف عنهم من 
كرامات وحّدة عند انتفاضهم بوجه الباطل، أو ُأِخذ من كلمة )أبو راس الساخن( )أبو راس احلاّر( التي 
اشتهر با جّدهم اإلمام العّباس عليه السالم. ومل نقف عىل سلسلة نسب آل مراد العّباسيني العلويني، 
وبام أّنم ذكروا بأّنم يرتبطون بعالقة نسب مع آل وايل وآل عمران واحلبكية وآل چاووش ومجيع هؤلء 
من أعقاب العّباس اخلطيب الفصيح؛ لذا درجناهم مرتّددين عىل أّنم من أعقابه(. الثراونة يف ضواحي 
انتهى. وقد  الشامية واملهناوية وكربالء وآل چاووش يف خرنابات وهناك بيوتات تمل لقب العلوي، 
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319. احليادرة)1( )السعودية(: من أعقاب العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

320. آل عّباس)2(: رأي يرى أّنم من ذّرية العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

321. أبو املزادة)3(، الصويف )بالكوفة(: عبد اهلل بن مّمد بن احلسن الصويف.

322. بنو املزادة)4(: عقب أبو املزادة عبد اهلل بن مّمد بن احلسن الصويف.

تبنّى الدكتور املرحوم عّباس كاظم مراد موضوع كون آل مراد عّباسيني علويني ويوجد لديه بحث خاّص 
 .) يف أبناء العّباس بن علٍّ عليه السالم وأّنه )خمطوط(. واسمه )الربهان اجلل يف أعقاب العّباس بن علِّ
ولكن لألسف طالته يد اإلجرام عقب الحتالل األجنبي للعراق عام 2003م ممّا حال دون اّطالعي عىل 
ذلك البحث. واحلقيقة أّنه رجل عامل بام يقول ألّنه باحث ومؤّرخ، وبموته ُحِرم من علمه كثرٌي ممّن هم 

بحاجة إليه.
)1( تقيق يف أنساب وذراري العّباس بن علٍّ )عليهام السالم( للسّيد مجال ابن السّيد باء ابن السّيد موسى من 

آل العّجان معتمد لدى دائرة األنساب يف لبنان وبالد الشام.
العراقية 3/ 168 169 عّدة آراء منها: أنّم  العامري يف موسوعة العشائر  )2( اختلف يف نسبهم وقد ذكر 
من ساللة )العّباس بن عبد املّطلب عّم رسول اهللّ صىل اهللّ عليه وآله( ومنها: أّنم من )ذّرية العّباس ابن 
اإلمام علٍّ عليه السالم( ومنها: أّنم من )ذّرية اإلمام مّمد اجلواد عليه السالم( ومنها: أّنم من )ذّرية 

اإلمام علٍّ اهلادي عليه السالم( وهؤلء غري آل عّباس شيوخ بني حسن يف الفرات األوسط.
)3( ذكره البيهقي يف لباب األنساب 1/ 303 قال: له عقب يعرف بـ )بني املزادة( أكثرهم بالكوفة، لكنّه مل 

يكمل سلسلة النسب.
)4( لباب األنساب 1/ 303.
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منتقلة العّبا�سيني العلويني

لقد كان للنسب اهلاشمي عمومًا مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة اشأبت هلا األعناق، 
فقد خّصهم اهلل تعاىل بميزات كثرية زادهتم شفًا عىل شف حيث نّزههم سبحانه عاّم 
نبّيه  بسهمه وسهم  قرنه  كتابه سهاًم  ففرض هلم يف مكم  الصدقات،  من  الناس  بأيدي 

األكرم صىلَّ اهلل عليه وآله.

إاِلَّ  َأجْرًا  عََليْهِ  َأسَْأُلُكمْ  اَل  }ُقْل  قال:  إذ  املسلمني مجيعًا،  موّدهتم عىل  مثلام فرض 
الْمَوَدَّةَ فِي الُْقرْبَى{)1(.

بل جعلهم السبيل إىل اهلل تعاىل حيث قال: }ُقْل مَا َأسَْأُلُكمْ عََليْهِ مِنْ َأجٍْر إاِلَّ مَنْ 
شَاءَ َأنْ يَتَّخَِذ إَِلى رَبِّهِ سَِبيلً{)2( فكانوا هم السبيل إليه.

وزادهم الرسول األعظم بعنايته اخلاّصة حيث قال: »كّل سبب ونسب ينقطع يوم 
القيامة إالَّ نسبي وسببي«)3(.

وجعل اإلمامة فيهم وهي من شوط)4( صّحتها عند عاّمة املسلمني إلَّ من شّذ.

السالم:  عليه  املؤمنني  أمري  لقول  عليه؛  تدور  الذي  الرحى  قطب  اهلاشميون  فكان 

)1( سورة الشورى/ 23.
)2( سورة الفرقان/ 57.

)3( بحر األنساب الكبري/ 284، تاريخ بغداد 9/ 271.
)4( ابن أيب احلديد املعتزيل: شح نج البالغة املجّلد اخلامس/ 62.
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»إّن األئّمة من قريش ُغِرسوا يف هذا البطن من هاشم ال تصلح عىل سواهم وال تصلح 
الوالة من غريهم«)1(.

أّنه عليه  بيد  »األئّمة من قريش«)2(  وآله:  اهلل عليه  النبيِّ صىلَّ  لقول  مناسب  وهذا 
السالم خّصصها يف أهل بيت النبّوة حيث قال: »انظروا أهل بيت نبّيكم فالزموا سمتهم 

واّتبعوا أثرهم فلن خيرجوكم من هدى، ولن يعيدوكم يف ردى...«)3(.

تفيد  هنا  فـ)من(  هاشم«،  من  البطن  هذا  »يف  السالم:  عليه  املؤمنني  أمري  وقول 
التبعيض؛ لذا جعل يف خصوصيتها العلوية واألخّص منها احلسنية واحلسينية، حّتى وّد 
ومل  منهم،  يكون  أْن  أحد  كّل  يرغب  أن  الشامخ  مدهم  وسمو  الباذخ  شفهم  لعظيم 

يرغبوا أْن يكونوا من أيِّ أحد.

إبراهيم  ولد  من  اصطفى  وجّل  عّز  اهلل  »إّن  وآله:  عليه  اهلل  صىلَّ  اهلل  رسول  قال 
قريشًا  كنانة  بني  من  واصطفى  كنانة،  بني  إسامعيل  ولد  من  واصطفى  إسامعيل، 

واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاين من بني هاشم«)4(.

آدم ــي  ــ ــن ــ ب ــار  ــ ــيـ ــ خـ ــش  ــ ــريـ ــ ــش بـــنـــو هـــاشـــمقـ ــ ــري ــ وخــــــر ق

ــم ــه ــّل ــم ك ــ ــاش ــ ــي ه ــنـ ــم)5(وخــــــر بـ ــاسـ ــقـ ــّي اإللـــــه أبــــو الـ ــبـ نـ

وجاء يف احلديث النبوي الشيف: »أّيا الناس عّظموا أهل بيتي يف حيايت ومن بعدي 

)1( شح نج البالغة 2/ 36 خطبة رقم 140 شح مّمد عبدة.
)2( املراجعات/ 47.

)3( نج البالغة 1/ 189 190 شح مّمد عبدة.
)4( األنساب 1/ 19.

)5( املشّجر الكّشاف/ 9 10.
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وأكرموهم وفّضلوهم فإّنه ال حيّل ألحد أْن يقوم من جملسه ألحد إالَّ ألهل بيتي..«)1(.

وآله كانت هلم  اهلل عليه  الرسول األمني صىلَّ  الدينية وقرباهم من  وخلطر مكانتهم 
فعني رجالهتم  فيهم  الناس  لذا طمع  اخلاّصة حيثام كانوا ويكونون؛  المتيازات  تلك 
عناية تاّمة بضبط أنسابم ودّونوها خوف الدخيل، وهناك سبب آخر لتدوين أنسابم 

هو تشّتتهم يف أقطار األرض لعوامل شّتى)2(.

اخلالفة،  يف  ألحّقيتهم  ذلك  عليهم،  الطلب  بشّدة  العوامل:  تلك  إجياز  ويمكن 
وخمافة أعدائهم أْن يتحّرك هذا احلّق يف نفوسهم فيزعزعوا احلّكام عن كرايس حكمهم، 
ناهيك عّمن نذروا أنفسهم لنش اإلسالم يف أصقاع األرض املختلفة، أو دعوهتم من 
قبل اآلخرين من أبناء املجتمع اإلسالمي ملسيس احلاجة إليهم ألمهّيتهم املرموقة سواء 

الدينية منها أو العلمية أو السياسية أو الجتامعية وما إىل ذلك.

ول يمكننا إغفال اجلانب القتصادي يف حّق الرتزاق سواء عن طريق التجارة أو 
الزراعة أو غريها، واللتحاق بمن تيرّست ُأمورهم ممّن سبقوهم إىل تلك البقاع.

رّبام كانت هذه أهّم األسباب التي أّدت إىل انتشارهم ومن ثّم تناسلهم يف تلك الربوع.

وكان لنقابة األشاف خصوصية يف حفظ أنسابم وأماكن سكنهم.

نارص  بن  إبراهيم  إسامعيل  أيب  النّسابة  للشيف  )املنتقلة(  كتاب  من  اّتذُت  وقد 
البحث وجعلته وفقًا  القرن اخلامس اهلجري - أساسًا يف هذا  بن طباطبا - من أعالم 

لتسلسل حروف اهلجاء العربية.

)1( اهلاليل العامري، كتاب السقيفة/ 142.
)2( عن مقّدمة السّيد مّمد مهدي اخلرسان لكتاب منتقلة الطالبية/ 15 22، بترّصف.
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حرف الألف

ذكر من ورد اأَرَّجان من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

ابن  القايض  األمري  اهلل  عبيد  بن  علِّ  بن  احلسني  بن  محزة  بن  اهلل  عبد  جان[)1(  ]بَأرَّ
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

القاسم بن محزة بن احلسني بن محزة بن احلسني بن علِّ بن  جان[)2( جعفر بن  ]بَأرَّ
عبيد اهلل الثاين ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

جان[)3( من ولد احلسني بن علِّ بن إسامعيل بن عبد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل  ]بَأرَّ
بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد اأردبيل من ولد القا�سم ال�ساعر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بَأْرَدبِيل[)4( من أولد أمحد بن حسني بن منصور: )أبو الفتح( ابن موسى الباهر ابن 
مسلم بن عبد اهلل بن قاسم بن أمحد بن أيب الفضل العّباس بن مّمد بن القاسم الفصيح 

اخلطيب الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل العميد الرئيس ابن أيب الفضل العّباس.

)1( املجدي/ 239 قال: )هو صاحب ابن دينار(.
)2( املعقبون 3/ 399.

)3( الفخري/ 171، عمدة الطالب/ 360، الدّر املنثور 2/ 486.
)4( مشّجر السادة آل شوكة قسم أبناء عبيد اهللّ بن أيب الفضل العّباس للسّيد مسن آل شوكة.
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ذكر من ورد اأ�سفهان من ولد عبيد اهلل الأمري ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

بن  احلسن  بن  مّمد  بن  علِّ  بن  مّمد  عقيل  أبو  الري:  ناقلة)2(  من  ]بأصفهان[)1( 
إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد اأ�سفهان من ولد العّبا�س اخلطيب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بأصفهان[)3( من ناقلة طرابلس: علُّ بن عبد اهلل بن إبراهيم بن احلسني بن علِّ بن 
أيب الطّيب مّمد بن محزة بن عبد اهلل األصغر ابن العّباس اخلطيب ابن احلسن بن عبيد 

اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد اأ�سفهان من ولد قا�سم بن ح�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بأصفهان[)4( مّمد بن عبد اهلل بن مّمد بن عبد اهلل بن جعفر بن قاسم بن حسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد اإقليد من ولد عبيد اهلل بن ح�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بإْقلِيد[)5( مّمد بن عبيد اهلل بن حسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( منتقلة الطالبية/ 27.
أّنه كان من أهل الري ثّم انتقل إىل أصفهان/ 30 من  )2( املراد بقوله: من ناقلة الري أبو عقيل املرتجم له 

مقّدمة السّيد مّمد مهدي اخلرسان لكتاب املنتقلة، واليشء نفسه بالنسبة لقوله من نازلة.
)3( األصيل/ 331، عل األعرجي: مشّجر الشجرة البهية يف أنساب السادة األعرجية/ 7 9 عن مهنّا.

)4( چهره درخشان 2/ 127 135 )فاريس(، إمامزاده أبو العّباس/ 11 )فاريس(.
)5( چهره درخشان 2/ 135، الشجرة الطّيبة/ 266 وفيها احتامل أْن يكون: مّمد بن عبد اهللّ الشاعر اخلطيب 
ابن عّباس اخلطيب الفصيح الشاعر ابن أيب مّمد احلسن بن أيب مّمد عبيد اهللّ بن أيب الفضل العّباس. أو 
مّمد الطّيب ابن حسني يف شرياز ابن علِّ بن إسامعيل يف فارس ابن عبيد اهللّ بن حسن بن عبيد اهللّ القايض 

ابن أيب مّمد احلسن بن أيب مّمد عبيد اهللّ بن أيب الفضل العّباس.
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ذكر من ورد اآمل من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بآُمل[)1( احلسن بن مّمد بن احلسن بن إسامعيل بن عبد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل 
األمري ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بآُمل[)2( القاسم بن مّمد بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس 
بن علٍّ عليهام السالم.

حرف الباء

ذكر من ورد بابل من ولد العّبا�س اخلطيب الف�سيح ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]ببابل[)3( علُّ بن احلسني بن القاسم بن محزة األكرب ابن عبد اهلل بن العّباس اخلطيب 
الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد بربرة من ولد حمزة بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]برببـرة[)4( عقيـل بـن مّمـد بن القاسـم بـن القاسـم بن محزة بن احلسـن بـن عبيد 
اهلل بـن العّباس.

)1( الدّر املنثور 2/ 486، املشّجر الكّشاف/ 226، الشجرة البهية مشّجر، عمدة الطالب/ 360.
)2( رّس السلسلة العلوية/ 94، چهره درخشان 2/ 127.

)3( مشّجر السادة آل شوكة قسم أبناء عبيد اهللّ بن العّباس سّيد مسن الشوكة.
)4( هتذيب األنساب/ 286 قال: )له منزل ومّل جليل(.
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ذكر من ورد بردعة من ولد حمزة بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بربدعة[)1( من ولد القاسم )2( بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد بردعة من ولد اإبراهيم جردقة ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بربدعة[)3( من ولد زيد بن علِّ املكفل ابن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

]بربذعة[)4( احلسن بن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بربذعة[)5( أبو القاسم محزة بن احلسني بن مّمد بن احلسن بن إبراهيم جردقة ابن 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد بروجرد من ولد الف�سل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]برُبوِجْرد[)6( من ولد مّمد األكرب والعّباس األكرب ابنا الفضل بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

)1( منتقلة الطالبية/ 88 وعنده وعند العمري )بردعة( وعند العبيديل )برذعة(.
املباركة/  الشجرة  واملراغة(،  وتفليس  بربذعة  ولده  القاسم  بن  )القاسم  قال:   286 األنساب/  هتذيب   )2(

200، چهره درخشان 2/ 143.
)3( الشجرة املباركة/ 199.

)4( عمدة الطالب/ 358، الشجرة البهّية/ 4 قال: )هكذا يف العمدة ويف الكّشاف من ساّمه شيخنا والبخاري 
أّنه ل عقب له(.

)5( املجدي/ 233، العمدة/ 358، الدّر املنثور 2/ 479، الشجرة البهّية/ 3 4.
)6( الفخري/ 173.
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]بربوجرد[)1( أبو مّمد عبد اهلل بن الفضل بن مّمد بن الفضل بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد ب�سا من ولد العّبا�س ال�ساعر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]ببسا[)2( بنت مّمد بن عبيد اهلل بن احلسني بن أمحد الشاعر ابن العّباس الشاعر ابن 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد الب�سرة من ولد عبيد اهلل الثاين ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالبرصة[)3( من ولد احلسن بن عبيد اهلل األصغر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بالبرصة[)4( من ولد مّمد بن احلسني بن عبيد اهلل األصغر ابن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

]بالبرصة[)5( عبيد اهلل بن احلسن األعرج ابن مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل 
الثاين ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( هتذيب األنساب/ 285، منتقلة الطالبية/ 89، چهره درخشان 2/ 143.
)2( هتذيب األنساب/ 290 قال: )وقيل: هي بنت مّمد بن عبيد اهللّ بن احلسني بن إبراهيم بن علِّ بن احلسني 

بن علِّ بن عبيد اهللّ الثاين ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم(.
)3( الفخري/ 171، املعّقبون 3/ 397 398.

)4( الشجرة املباركة/ 202.
)5( هتذيب األنساب/ 280 قال: )كان بالبرصة مدفوعًا ثّم اعرتف به له ولد(، املعّقبون 400/3 401.
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احلسن  ابن  مّمد  بن  العّباس  بن  احلسني  ابن  املّكي   )2(
علٍّ ولد  من  )]بالبرصة[)1( 

الثاين بن عبيد اهلل الثاين ابن احلسن األّول ابن عبيد اهلل األّول ابن العّباس(.

ذكر من ورد الب�سرة من ولد حمزة الأكرب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالبرصة[)3( من أولد مّمد أيب عبد اهلل بن علِّ بن محزة األكرب ابن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

]بالبرصة[)4( من ولد مّمد الصويف ابن القاسم بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس، منهم:

]بالبرصة[)5( طاهر بن مّمد بن القاسم بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد اهلل بن 
العّباس.

]بالبرصة[)6( مّمد بن عبد اهلل بن مّمد بن القاسم بن محزة األكرب ابن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

)1( منتقلة الطالبية/ 83 قال املحّقق: )ما بني املشّجرين زيادة من نسخة )أ((.
)2( امللّقب بالوين كام يف التهذيب/ 284 285 ويف املجدي/ 240 )بالونن( ويف نسخ )بالوتن(.

)3( الشجرة البهية/ 5 قال: )يف سنة )286( نزل البرصة روى احلديث عن علِّ بن موسى الرضا وغريه كان 
متوّجهًا شاعرًا مات عن سّتة ذكور أولد بعضهم(، مشاهد العرتة الطاهرة/ 33 قال: )ومات با أبو عبد 
اهللّ مّمد بن علِّ بن محزة بن احلسن بن عبد اهللّ بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب(، املجدي/ 235، الدّر 

املنثور 2/ 480، املعّقبون 3/ 411، چهره درخشان 2/ 142.
)4( الفخري/ 170.

)5( مشاهد العرتة الطاهرة/ 42.
)6( مقاتل الطالبيني/ 445، الشجرة البهّية/ 5 6 مشّجر السادة آل شوكة قسم أبناء عبيد اهللّ بن العّباس.
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ذكر من ورد الب�سرة من ولد العّبا�س ال�ساعر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالبـرصة[)1( مـن ولـد عبـد اهلل الشـاعر ابـن العّباس الشـاعر ابن احلسـن بن عبيد 
اهلل بـن العّباس.

]بالبرصة[)2( أبو احلسن علٌّ لقبه مّريخ)3( ابن عبد اهلل احلامين ابن العّباس بن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس عقبه مّمد أبو احلسن ومن سواه يف صح)4( وأبو العّباس وأمحد 

واحلسني انقرض.

ذكر من ورد بعلبك من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]ببعلبك[)5( من ولد احلسن بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد بغداد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س واأولده:

]ببغداد[)6( من نازلة)7( املدينة: عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ 
بن أيب طالب.

)1( الفخري/ 170.
)2( منتقلة الطالبية/ 83، الشجرة البهية/ 807.

)3( يف التهذيب: ُمَرْيح.
)4( منتقلة الطالبية/ 83 قال املحّقق: )الذي يف هتذيب األنساب لشيخ الشف العبيديل ]289[ أّن من سوى 

مّمد وأمحد يف صح بل انقرض(.
)5( الشجرة املباركة/ 202، املعّقبون 3/ 398.

)6( تاريخ بغداد 10/ 313 314، رّس السلسلة العلوية/ 91 قال: )مات بالعراق زمن املأمون(.
)7( املراد من نازلة املدينة: أّن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس كان نازل املدينة ثّم انتقل إىل بغداد. 

قال املحّقق: فالنوازل: القبائل التي تنزل عىل قوم ثّم ترحل عنهم )منتقلة الطالبية/ 30(.
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]ببغـداد[)1( مـن ولـد مّمد بن احلسـني بن عبيـد اهلل األصغـر ابن احلسـن بن عبيد 
اهلل بـن العّباس.

]ببغداد[)2( من ولد احلسن بن عبيد اهلل األصغر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]ببغداد[)3( الطاهر األمري ابن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

]ببغداد[)4( من نازلة اجلحفة: طاهر بن إبراهيم بن طاهر)5( بن مّمد اللحياين بن 
عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

العّباس بن مّمد بن احلسن بن  ]ببغداد[)6( من أولد علٍّ املّكي بن احلسني)7( بن 
عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( الشجرة املباركة/ 202 قال: )وله عقب يعرفون بـ )بني السويق((.
)2( الفخري/ 171.

)3( املصدر نفسه.
)4( منتقلة الطالبية/ 66 67، الشجرة املباركة/ 201.

)5( هتذيب األنساب/ 282 قال: فأّما طاهر بن مّمد اللحياين فعقبه كان باملدينة وباجلحفة كان منهم ببغداد 
بقّية ولد. وقد  اللحياين له  إبراهيم بن طاهر بن مّمد  أبا املردين ابن طاهر بن  أبو الفضل جعفر يلّقب 
عّلق السّيد مّمد مهدي اخلرسان يف املنتقلة قائاًل: ]طاهر[ زيادة لزمة يف املقام حيث إّن إبراهيم بن مّمد 
اللحياين مل يكن له ولد اسمه طاهر، كام أّن املذكور يف هتذيب األنساب لشيخ الشف العبيديل... وساق 
أبا املدائن، انتهى. فلست أدري أين هذه الزيادة الالزمة يف  كالم العبيديل أعاله، كام جعل لقب جعفر 
املقام إذا كان العبيديل ساق السلسلة نفسها! وهو من أهّم مصادر السّيد اخلرسان يف هذا التحقيق )منتقلة 
الطالبية(، الشجرة املباركة/ 201، املجدي/ 242 ذكر أبو حرب زيد األعرج وأبو طالب عّل ابنا جعفر 

بن إبراهيم بن طاهر بن مّمد اللحياين.
)6( منتقلة الطالبية/ 67.

)7( مل يذكر العبيديل )احلسني(/ 285.
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]ببغداد[)1( من ولد موسى املاّلح األطروش بن حييى بن موسى بن إسامعيل بن عبد 
اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]ببغداد[)2( من ولد إبراهيم أخو األشرت موسى)3( بن حييى بن موسى بن إسامعيل 
بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد بغداد من ولد حمزة ال�سبيه ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]ببغداد[)4( علُّ بن محزة الشبيه بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]ببغداد[)5( علُّ بن القاسم بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]ببغداد[)6( من ولد مّمد الصويف ابن القاسم بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

]ببغداد[)7( عبد اهلل بن علِّ بن عبيد اهلل بن مّمد بن القاسم بن محزة بن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

]ببغداد[)8( ولد القايض أيب احلسني عّل بن احلسني بن مّمد بن احلسني بن احلسن 

)1( املجدي/ 241.
)2( املصدر نفسه.

)3( قال كذا يف مجيع النسخ ويف العبارة اضطراب ولعّلها كانت يف األصل: أخو األشرت موسى بن حييى... إلخ.
)4( الشجرة املباركة/ 200.

)5( املصدر نفسه.

)6( املصدر نفسه.
)7( هتذيب األنساب/ 286 قال: )كان له بقّية ببغداد يف ُمَربَّعة اخلريس فانقرضوا(.

)8( املجدي/ 241.
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بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد بغداد اإبراهيم جردقة ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س واأولده:

]ببغداد[)1( إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب 
عليهام السالم.

]ببغداد[)2( علٌّ املكفل ابن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.
]ببغداد[)3( زيد بن علٍّ املكفل ابن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]ببغـداد[)4( احلسـن بـن عـلٍّ املكفل ابـن إبراهيـم جردقة ابن احلسـن بـن عبيد اهلل 
بـن العّباس.

]ببغداد[)5( من ولد احلسن بن علٍّ املكفل ابن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد 

)1( منتقلة الطالبية/ 67 قال: )عقبه علٌّ ومّمد واحلسن وعن مّمد بن إبراهيم بن عبد اهللّ بن عمر األسدي 
املعروف بابن دينار النّسابة(، وعن البخاري النّسابة: )احلسن بن إبراهيم هذا ل عقب له، وجعفر درج(، 

چهره درخشان 2/ 139.
)2( الشجرة املباركة/ 199، الفخري يف أنساب الطالبيني/ 170، هتذيب األنساب/ 287 جعله يف رّس من رأى.

البيت  آل  أنساب  موسوعة  ببغداد(،  السبيعي  احلسني  أبو  الشاعر  )وزيد  قال:   199 املباركة/  الشجرة   )3(
النبوي/ 165 قال: عقبه يف بغداد.

وبغداد  رأى  من  برّس  ذيله  جعل  وقد  بمرص(.  امللك  )احلسن  قال:   170 الفخري/   ،234 املجدي/   )4(
وواسط، الشجرة املباركة/ 199، األصيل/ 330.

بسوق  ببغداد  الشريازي  الناسخ  عّل  )فمنهم :  قال:   235  234 املجدي/   ،199 املباركة/  الشجرة   )5(
بالرصافة، وله ولد  العّباس مّمد  ابن جردقة، وأبو  العّباس بن احلسن بن علِّ  الفضل  ابن أيب  السالح 
باجلانب الشقي من بغداد ابن أيب أمحد السامري ابن احلسن بن عل ابن جردقة(. وقال ابن الطقطقي 
، فانتهى عقبه إىل أيب الطّيب احلسني برصافة بغداد ابن مّمد بن  يف األصيل/ 330: )أّما احلسن بن علٍّ
أمحد بن احلسن(. وعند عّل األعرجي يف الشجرة البهّية أبو الطّيب هو احلسن وليس احلسني، موسوعة 

أنساب آل البيت النبوي/ 165.
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اهلل بن العّباس.

]ببغداد[)1( من ولد أيب الفضل العّباس بن علٍّ املكفل ابن إبراهيم جردقة ابن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس.

]ببغداد[)2( من ولد مّمد األصغر ابن علٍّ املكفل ابن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

]ببغداد[)3( أبو احلسن علُّ بن حييى بن علِّ بن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد بغداد من ولد العّبا�س ال�ساعر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

ابن  الشاعر  العّباس  ابن  اخلطيب  الشاعر  األصغر  اهلل  عبد  أولد  من  ]ببغداد[)4( 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، منهم:

]ببغداد[)5( أبو الطّيب مّمد بن أمحد بن الفضل بن عبد اهلل بن العّباس الشاعر ابن 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( الشجرة املباركة/ 199.
)2( املصدر نفسه.

)3( الدّر املنثور 2/ 479، املجدي/ 233 قال: )وحييى بن عّل، ولد ببغداد(، وقال ابن خداع النّسابة: )رأيت 
ببغداد مّمد بن حييى بن عل ابن جردقة العّبايس سديدًا(، الشجرة البهّية/ 4، موسوعة أنساب آل البيت 

النبوي/ 165.
)4( الفخري/ 170.

)5( هتذيب األنساب/ 290.
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]ببغداد[)1( أبو احلسن)2( لقبه شقشق الزّراد ابن احلسن بن علِّ بن مّمد األكرب ابن 
أمحد بن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، عقبه أبو علٍّ احلسني)3( 

األمري لقبه السبيع، وأبو احلسني علٌّ وأبو عبد اهلل احلسن)4( درج.

]ببغداد[)5( من أولد احلسني)6( بن ]عّل[ بن عبد اهلل بن احلسني بن محزة بن عبد اهلل 
بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]ببغداد[)7( من أولد)8( عبد اهلل بن احلسني بن أمحد الشاعر بن العّباس ابن احلسن 

)1( منتقلة الطالبية/ 67.
)2( هتذيب األنساب/ 288 قال: )وأبو احلسني مّمد األكرب ابن أمحد من ولده الزّراد ببغداد ويلّقب ِشقِشق 
احلسن بن أيب حنتلة عّل بن أيب احلسني مّمد األكرب ابن أمحد بن عبد اهللّ اخلطيب ابن العّباس بن احلسن 

له عقب ببغداد يف آخرين، مشّجر العميدي/ 226، چهره درخشان 2/ 139.
)3( منتقلة الطالبية/ 67. قال املحّقق يف نسخة )أ(: )أبو احلسن األمري(، ويف چهره درخشان 2/ 140: أبو 

علٍّ حسني أمري.
)4( املصدر نفسه قال املحّقق يف نسخة )أ(: )احلسني(، كذلك يف چهره درخشان 2/ 140.

)5( املصدر نفسه/ 67 68.
)6( املصدر نفسه. قال املحّقق: من أولده بنو العجان وهم أولد أمحد العّجان بن احلسني بن علِّ بن عبد اهللّ 
املذكور منهم املرجعي أبو منصور بن أيب احلسن طليعات ابن احلسن الديبق ابن أمحد العّجان له عقب 
باحلائر يف عهد صاحب العمدة يعرفون ببني العّجان نسبة إىل جّدهم األعىل أمحد العّجان، چهره درخشان 
2/ 140. أقول: مل يذكر ابن طباطبا يف األصل ]علّيًا[ وقد ذكره النّسابون يف معظمهم إىل أّن بني العّجان 
ينتهون إىل احلسني بن علِّ بن عبد اهللّ املذكور. منهم صاحب املنتقلة وقد أّيده السّيد اخلرسان يف تقيقه 
آل  السادة  ومشّجر  املصان  الثبت  وصاحب  العمدة  يف  عنبة  وابن  الكّشاف  املشّجر  وصاحب  للكتاب 

شوكة والسّيد مهدي ابن السّيد عبد اللطيف اخلطيب الوردي والدكتور حسني عّل مفوظ وآخرون.
)7( منتقلة الطالبية/ 68.

)8( هتذيب األنساب/ 290 قال: )والعقب من أمحد الشاعر ابن العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن 
العّباس... من عبد اهللّ املْحَمحي ابن احلسني بن عبيد اهللّ بن احلسني بن أمحد الشاعر(، وقد جاء يف النسب 
أّن املحمحي عبيد اهللّ بن احلسني بن أمحد الشاعر ابن العّباس الشاعر وقد ذكر نسبه يف غري هذا البيت 
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بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد بلخ من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]ببلـخ[)1( قـرب احلسـن بـن احلسـني بن عـلِّ بـن عبيـد اهلل بن احلسـن بـن عبيد اهلل 
العّباس. بـن 

]ببلخ[)2( أبو القاسم علُّ بن احلسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

]ببلخ[)3( قرب أيب احلسن علِّ بن أيب طالب احلسن نقيب بلخ ابن أيب علٍّ عبيد اهلل بن 
أيب احلسن مّمد الزاهد ابن أيب علٍّ عبيد اهلل بن أيب القاسم علِّ بن أيب مّمد احلسن بن 

احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد بلخ من ولد حمزة بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]ببلخ[)4( مّمد بن علِّ بن احلسني بن احلسن بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

فقيل: هو عبيد اهللّ بن احلسني بن إبراهيم بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهللّ الثاين بن احلسن بن عبيد 
اهللّ بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم من ولده أبو السباع بن عبيد اهللّ... وأخوه جعفر بن 
عبيد اهللّ له عقب ببغداد وأخوه مّمد له بنت ببسا، انتهى، الشجرة البهّية/ 7، چهره درخشان 2/ 140.
)1( مشاهد العرتة الطاهرة/ 55 عن العمري يف املجدي وابن عنبة يف العمدة ومّمد األردبيل يف جامع الرواة 

.193 /1
)2( مشاهد العرتة الطاهرة/ 56.

)3( املصدر نفسه.
بن  النبوي/ 164 نسبه هكذا: مّمد بن علِّ  البيت  آل  أنساب  )4( هتذيب األنساب/ 286، )م( موسوعة 
حسني بن مّمد بن حسني بن حسن بن قاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس السّقا ابن اإلمام 

علِّ بن أيب طالب. قال: عقبه يف بلخ.
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ذكر من ورد البال من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالبال[)1( من ولد أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن 
]عبيد اهلل[)2( بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

ذكر من ورد بالد الرتك من ولد القا�سم الف�سيح ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]ببالد الرتك[)3( من ولد أمحد بن حسني بن منصور )أبو الفتح( ابن موسى الباهر 
ابن مسلم بن عبد اهلل بن قاسم بن أمحد بن أيب الفضل العّباس بن مّمد بن القاسم)4( 

الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد بالد اجلبل من ولد عبيد اهلل الثاين ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]ببالد اجلبل[)5( من ولد املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين ابن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد بالد العجم من ولد العّبا�س اخلطيب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]ببالد العجم[)6( من ولد أمحد العّجان ابن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسني بن 

)1( نيل الوطر 2/ 172.
)2( يف األصل )عبداهللّ(.

)3( مشّجر السادة آل شوكة.
)4( يف املشّجر الكّشاف للعميدي ومشّجر آل شوكة: القاسم الفصيح اخلطيب كان مغنّيًا عند الرشيد العّبايس.

)5( املصدر نفسه/ 276 277، املعّقبون 3/ 398، چهره درخشان 2/ 153.
)6( املصدر نفسه.
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احلمزة األكرب ابن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد بيات من ولد احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]ببيات[)1(أبو القاسم محزة األكرب ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد بو�سهر من ولد اإبراهيم بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]ببوشهر[)2( عبد املهيمن بن أيب علِّ عبيد اهلل بن علِّ بن إبراهيم بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

حرف التاء

ذكر من ورد تفلي�س من ولد حمزة الأكرب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بتفليس[)3( من ولد القاسم بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد تني�س من ولد حمزة الأكرب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بتنيس[)4( من أولد القاسم بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( الدّر املنثور 2/ 480 قال: )بيات بالقرب من ميسان دشت(.
)2( چهره درخشان 2/ 149 150، بوشهر نقشه سياحتى استان/ 27.

)3( هتذيب األنساب/ 286، الفخري يف أنساب الطالبيني/ 170، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 
164 وفيها: مذكور بن عقيل بن جعفر بن مّمد بن قاسم بن قاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهللّ بن 

العّباس السّقا ابن اإلمام علِّ بن أيب طالب عليهام السالم قال: عقبه يف املراغة وتفليس.
)4( منتقلة الطالبية/ 102، چهره درخشان 2/ 151.
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ذكر من ورد تي�س من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بتيس[)1( من ولد أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن 
]عبيد اهلل[)2( بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

حرف الثاء

ذكر من ورد ثنية من ولد عبيد اهلل الثاين ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بثنية[)3( الفضل بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

حرف اجليم

ذكر من ورد اجلبل من ولد عبيد اهلل الثاين ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]باجلبل[)4( من أولد املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

ذكر من ورد اجلبل الأحمر الريفي اإبراهيم جردقة ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]باجلبل األمحر الريفي[)5( إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( نيل الوطر 2/ 272.

)2( يف األصل )عبد اهللّ(.
)3( منتقلة الطالبية/ 105 106، چهره درخشان 2/ 152.

)4( منتقلة الطالبية/ 111، چهره درخشان 2/ 153.
)5( الدّر املنثور 2/ 479 قال: )أّما إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس وكان من الزّهاد العّباد، 
األُدباء والصلحاء والنّساك الفقهاء، نزل يف اجلبل األمحر الريفي من جبال باكسايا سنني متطاولة إىل أن 

تويف فيه عن عقب(.
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ذكر من ورد جبال حلوان من ولد الف�سل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بجبال حلوان[)1( مّمد بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد جبال حلوان من ولد حمّمد بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بجبال حلوان[)2( من ولد مّمد بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد جبال الطيب من ولد حمزة الأكرب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

أمحد  ابن  الديبق  احلسن  ابن  طليعات  احلسن  أيب  بن  منصور  الطيب[)3(  ]بجبال 
العّجان ابن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسني بن محزة األكرب ابن احلسن بن عبيد 

اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد جبال الوند من ولد العّبا�س الف�سيح ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بجبال الوند[)4( من أولد إمام قل ابن شمس الدين بن منصور بن زهري بن ظاهر 
بن عل سلوز بن مّمد املرجع)5( ابن منصور بن أيب احلسن طليعات ابن احلسن الديبق 

)1( املصدر نفسه/ 478.
)2( املصدر نفسه.

)3( املصدر نفسه/ 481 النازحون هربًا من النار )مخ(، تاريخ الفيلية/ 95، قال: وهو مدفون يف )ميان ده 
شت((. والصحيح ميسان دشت. وقد ذكر السّيد جعفر األعرجي يف/ 484 عن بعض النسخ كالعمدة 
وغريه أّن محزة بن احلسن الذي رفعنا إليه نسب العّجان الذين هم يف احلائر الشيف وهو محزة بن عبد اهللّ 

بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ العميد ابن أيب الفضل العّباس. وقد أشنا إىل ذلك فالحظ.
)4( مشّجر السادة آل شوكة قسم أبناء عبيد اهللّ بن العّباس السّيد مسن الشوكة.

)5( يف مشّجر الدكتور حسني عل مفوظ وعند السّيد حسني أيب سعيدة ومصادر ُأخرى أّن )مّمد ابن املرجع( 
وهو األشهر.
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بن  اهلل  بن عبد  بن محزة  بن احلسني  اهلل  عبيد  بن  بن علِّ  ابن احلسني  العّجان  أمحد  ابن 
العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل العميد ابن أيب الفضل العّباس.

ذكر من ورد اجلحفة من ولد عبيد اهلل الثاين ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]باجلحفة[)1( مّمد بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]باجلحفة[)2( علُّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]باجلحفة[)3( من أولد طاهر بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد جرجان من ولد عبيد اهلل الثاين ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بجرجان[)4( من أولد احلسن بن إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

]بجرجان[)5( احلسن بن علِّ بن إسامعيل بن عبد اهلل بن )احلسن( بن عبيد اهلل األمري 

)1( منتقلة الطالبية/ 107 قال: عقبه عبد اهللّ والعّباس وعل وأمحد وإبراهيم، املعّقبون 3/ 397 398، چهره 
درخشان 2/ 154.

)2( منتقلة الطالبية/ 107، قال: )ُأّمه كلثم بنت عّل بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن أيب طالب عليهم السالم، 
عقبه احلسني واحلسن األصغر ومّمد وعبد اهللّ وعّل بن علِّ والعّباس وعبيد اهللّ(، هتذيب األنساب/ 
276، املعقبون 3/ 398 وعنده: علُّ بن علِّ بن عبيد اهللّ األمري ابن احلسن، چهره درخشان 2/ 154.

)3( منتقلة الطالبية/ 107، هتذيب األنساب/ 282، املجدي/ 242، الفخري/ 171، املعّقبون 3/ 405 
قال: انتقل من اجلحفة إىل بغداد، چهره درخشان 2/ 154.

)4( منتقلة الطالبية/ 117، هتذيب األنساب/ 284.
)5( الشجرة البهية/ 11 12.
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ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، وعقبه با)1(.

ذكر من ورد جزيرة بني زبيد من ولد حمزة بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بجزيـرة بنـي زبيـد[)2( محـزة بـن قاسـم بن عـلِّ بن محـزة بن احلسـن بـن عبيد اهلل 
العّباس. بـن 

حرف احلاء

ذكر من ورد احلائر من ولد العّبا�س اخلطيب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]باحلائر[)3( من ولد املرجع بن منصور بن أيب احلسن طليعات ابن احلسن الديبق ابن 
أمحد العّجان ابن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسني بن محزة بن عبد اهلل بن العّباس 

بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، له عقب باحلائر يعرفون ببني العّجان.

]باحلائـر[)4( مـن ولد احلسـني بن محزة األكرب ابن احلسـن بـن عبيد اهلل بـن العّباس 
منهـم املرجـع بـن منصـور بـن أيب احلسـن طليعـات ابـن احلسـن الديبـق ابـن ]أمحد[ 

العّجـان ابن احلسـني.

)1( الدّر املنثور 2/ 486.
)2( چهره درخشان 2/ 153.

الفيلية/25-26، مشّجر  تاريخ  النار )مخ( و  النازحون هربًا من  الطالب/ 360 قال املرجعي،  )3( عمدة 
الدكتور حسني عل مفوظ.

)4( الدّر املنثور 2/ 481 ويف األصل مل يذكر )أمحد(، الشجرة البهية/ 9 10، املشّجر الكّشاف/ 226 قال: 
أمحد العّجان.
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ذكر من ورد احلجاز من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]باحلجاز[)1( من ولد مّمد بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، وقال أبو 
عبد اهلل بن طباطبا هو من مجلة املنقطعني)2(.

ذك��ر م��ن ورد احلج��از: اأب��و الف�س��ل العّبا���س ال�س��اعر اب��ن احل�س��ن ب��ن عبي��د اهلل اب��ن 

واأولده: العّبا���س 

]باحلجاز[)3( أبو الفضل الشاعر العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]باحلجاز[)4( من ولد أمحد العّجان ابن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسني بن 
احلمزة األكرب ابن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد احلداء من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]باحلداء[)5( سادة الكميم من ولد أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد 
اهلل بن احلسن بن ]عبيد اهلل[)6( بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

)1( الشجرة املباركة/ 202.
)2( هتذيب األنساب/ 285 قال: )والعقب من مّمد بن عبيد اهللّ الثاين ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن 

علِّ بن أيب طالب يف مجاعة باملغرب وهم من نسب القطع(، الشجرة املباركة/ 202.
)3( الشجرة املباركة/ 198 قال: )وكان أمري احلجاز وخطيبها(، الفخري/ 169، املعّقبون 3/ 397.

)4( مشّجر آل شوكة قسم أبناء عبيد اهللّ بن العّباس السّيد مسن الشوكة.
)5( نيل الوطر 2/ 271 272.

)6( يف األصل )عبد اهللّ(.
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ذكر من ورد احلديدة من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

الصنعاين،  املطاع،  السّيد مّمد بن أمحد بن علِّ بن حسني بن مّمد،  ]باحلديدة[)1( 
العلوي العّبايس، ينتهي نسبه إىل السّيد املطاع ابن زيد بن القاسم املطاع ابن إبراهيم بن 
إسامعيل بن أيب جعفر بن مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن ]عبيد 

اهلل[)2( بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

ذكر من ورد حران من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بحران[)3( احلسن بن علِّ بن إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد حلب من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بحلب[)4( من ولد هارون بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد حم�س من ولد عبيد اهلل الأمري ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بحمص[)5( مّمد بن أمحد بن هارون بن مّمد بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

)1( نيل الوطر 2/ 271 272.
)2( يف األصل )عبد اهللّ(.

)3( منتقلة الطالبية/ 121، هتذيب األنساب/ 283 وأضاف مّمدًا، الشجرة املباركة/ 201، )م( موسوعة 
أنساب آل البيت النبوي/ 166، چهره درخشان 2/ 159.

)4( الفخري/ 171.
)5( هتذيب األنساب/ 282، املجدي/ 241، منتقلة الطالبية/ 121، الفخري/ 171، چهره درخشان 2/ 160.
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حرف اخلاء
ذكر من ورد خرا�سان من ولد حمزة الأكرب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بخراسان[)1( من ولد جعفر بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد خرا�سان العّبا�س اخلطيب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بخراسان[)2( العّباس اخلطيب الفصيح الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد خوز�ستان من ولد حمزة الأكرب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بخوزستان[)3( من ولد أيب الطّيب مّمد بن محزة األكرب ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد خجند من ولد عبيد اهلل الأ�سغر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بخجند[)4( السّيد اإلمام إسامعيل القايض ابن مّمد بن أمحد بن محزة بن احلسني بن 
مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل األصغر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد خيوان من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بَخْيوان[)5( السّيد علُّ بن أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن 

)1( هتذيب األنساب/ 286.
)2( الدّر املنثور 2/ 483.
)3( الدّر املنثور 2/ 480.

)4( الشجرة املباركة/ 202.
)5( نيل الوطر 2/ 272. ُذكر يف مطلب مقاتل العّباسيني العلويني، طرفة األصحاب يف معرفة األنساب/ 
العلقمي 3/  بطل  أنساب عدنان وقحطان/ 350، 352، موسوعة  104 105، األغصان ملشّجرات 

391 392، املثل األعىل يف ترمجة أيب يعىل )فاريس(/ 262.
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احلسن بن ]عبيد اهلل[)1( بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

حرف الدال

ذكر من ورد دم�سق من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بدمشـق[)2( جعفـر بـن عبـد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسـن بـن عبيد اهلل بـن العّباس، 
عقبـه عّل.

]بدمشق[)3( من ولد سليامن بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

]بدمشق[)4( من ولد داود اخلطيب ابن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد دم�سق من ولد حمزة ال�سبيه ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بدمشق[)5( من ولد مّمد الصويف ابن القاسم بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

)1( يف األصل )عبد اهللّ( نيل الوطر 2/ 272.
)2( منتقلة الطالبية/ 138، چهره درخشان 2/ 162.

)3( الفخري/ 171.
)4( املصدر نفسه.

)5( الشجرة املباركة/ 200.
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ذكر من ورد دم�سق من ولد العّبا�س ال�ساعر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بدمشق[)1( من ولد عبد اهلل الشاعر ابن العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد دمياط من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بدمياط[)2( احلسن بن داود بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

]بدمياط[)3( هارون بن داود بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس، عقبه بنو هارون بدمياط.

]بدمياط[)4( علُّ بن احلسن بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

]بدمياط[)5( من أولد أيب عبد اهلل بن مّمد التاتور ابن احلسن األصغر ابن علِّ بن 
عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد الدينور من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالدينور[)6( محزة بن املحسن بن محزة بن احلسن بن عبد اهلل بن احلسني بن علِّ ابن 
األمري القايض ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( الفخري/ 170.
)2( املجدي/ 239 قال: )وأولد با داود وأمحد وهلام عقب(، املعّقبون 3/ 400.

)3( الشجرة البهية/ 11، املعّقبون 3/ 400.
)4( املجدي/ 240، املعّقبون 3/ 400.

)5( منتقلة الطالبية/ 134 ويف التهذيب للعبيديل/ 281، چهره درخشان 2/ 164.
)6( املجدي/ 240 قال: )وفيه غمز، حّدثني بذلك شيخي أبو احلسن )رمحه اهللّ((، هتذيب األنساب/ 280.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء األول(

230

حرف الراء

ذكر من ورد الربذة من ولد عبيد اهلل الأ�سغر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالربذة[)1( من ولد احلسن بن عبيد اهلل األصغر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد الرحبة من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالرحبة[)2( عيسى بن سليامن بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بالرحبة[)3( من ولد عيسى بن سليامن بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بالرحبة[)4( العّباس بن هارون بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بالرحبة[)5( من ولد داود اخلطيب ابن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( املروزي/ 171، املعقبون 3/ 397 398.
)2( هتذيـب األنسـاب/ 282 قـال: )ويف نسـخة ]بالشـام، هــ[(، منتقلة الطالبيـة/ 144، چهره درخشـان 

.164 /2
)3( مراقد املعارف 2/ 278.

أبا  بالرحبة ولد يكنّى  اللحياين  )4( هتذيب األنساب/ 282، املجدي/ 242 قال: )وكان هلارون بن مّمد 
الفضل اسمه عّباس أولد با مّمدًا(.

)5( الفخري/ 171.
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ذكر من ورد الرحبة من ولد عبد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالرحبة[)1( من ولد عبد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد الرّقة من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالرّقة[)2( من ولد مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل األمري بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس، إبراهيم)3( املقتول بقزوين.

]بالرّقة[)4( من ناقلة نصيبني هارون بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل األمري 
ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد الرملة من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

عبيد  بن  احلسن  بن  األصغر  اهلل  عبيد  بن  اهلل  عبد  ابن  اللحياين  مّمد  ]بالرملة[)5( 
اهلل)6( بن العّباس.

)1( مراقد املعارف 2/ 278.
)2( املجدي/ 241.

)3( الفخري/ 171.
)4( املصدر نفسه، چهره درخشان 2/ 165.

)5( الشجرة املباركة/ 201، الفخري/ 171، املعقبون 3/ 404.
)6( قال املحّقق السّيد مهدي الرجائي يف هامش/ 200 من الشجرة املباركة: )يف األصل عبد اهللّ وهو سهو 

من النّساخ(.
أقول: اّتفق النّسابون عىل أّن عقب العّباس بن علٍّ عليهام السالم إّنام يف ولده عبيد اهللّ، والسهو إّنام يف عبيد اهللّ 
بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس. كام يف املنتقلة/ 147 وقد صّوبه العمري يف املجدي/ 237 
والفخر الرازي يف الشجرة املباركة/ 199 واملروزي يف أنساب الطالبيني/ 170 والعبيديل يف التهذيب/ 

288 عند ذكرهم أمحد بن عبد اهللّ بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس.
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]بالرملة[)1( جعفر بن مّمد اللحياين بن عبد اهلل بن عبيد اهلل األصغر ابن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

]بالرملة[)2( سليامن بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

]بالرملة[)3( أولد داود بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد الرملة من ولد الف�سل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالرملة[)4( من ولد الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، منهم:

]بالرملـة[)5( أولد الفضـل بـن العّبـاس األصغـر ابن الفضـل بن احلسـن بن عبيد 
اهلل بـن العّباس.

]بالرملة[)6( عبد اهلل بن العّباس األصغر ابن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد الرملة من ولد العّبا�س اخلطيب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالرملة[)7( من ولد عبد اهلل األصغر الشاعر اخلطيب ابن العّباس الشاعر ابن احلسن 

)1( الشجرة املباركة/ 201 قال وجعفر الغريق بالرملة، املعقبون 3/ 404.
)2( املجدي/ 242، املعقبون 3/ 404.

)3( منتقلة الطالبية/ 147، هتذيب األنساب/ 283، املعقبون 2/ 405.
)4( منتقلة الطالبية/ 147، هتذيب األنساب/ 285، چهره درخشان 2/ 165.

)5( منتقلة الطالبية/ 147، هتذيب األنساب/ 285، املعقبون 3/ 410، چهره درخشان 2/ 165.
)6( چهره درخشان 2/ 165.

)7( الفخري/ 170، املعقبون 3/ 417.
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بن عبيد اهلل بن العّباس، منهم:

]بالرملة[)1( أبو الطّيب مّمد بن أمحد بن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس با بقّية.

ذكر من ورد الرملة من ولد حمزة ال�سبيه ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالرملة[)2( من ولد مّمد الصويف ابن القاسم بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد الري من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالري[)3( أبو مّمد القاسم بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس، من ولده بالري محزة بن القاسم بن مّمد اللحياين، من ولده 
أبو طاهر احلسن بن مّمد بن احلسن بن محزة بن القاسم بالري وله نعمة،له ولد اسمه 
مانكديم بالري، والقايض بالري حيدر بن محزة بن مّمد أمريكا بن ]علِّ بن[)4( داود بن 

القاسم بن مّمد اللحياين.

)1( هتذيب األنساب/ 288، الشجرة البهّية/ 7، املجدي/ 237، منتقلة الطالبية/ 147 قال: ))بالرملة( من 
نازلة املدينة أمحد بن عبيد اهللّ بن العّباس(. وقد بّينا أّن أمحد إنَّام هو ابن عبد اهللّ و)عبيد اهللّ( هو سهو من 

النّساخ، املعقبون 3/ 417.
)2( الشجرة املباركة/ 200، املعقبون 3/ 411.

)3( منتقلة الطالبية/ 165 166، هتذيب األنساب/ 282، الشجرة املباركة/ 201، الفخري/ 172، چهره 
درخشان 2/ 166، تذكرة املقابر يف أحوال املفاخر/ 486 )فاريس(.

)4( الزيادة من الفخري/ 172.
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]بالري[)1( أولد علِّ بن القاسم بن مّمد اللحياين بن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين ابن 

احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، وهم بنو الشعراين هلم نباهة.

]بالري[)2( أولد إبراهيم بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن 

عبيد اهلل بن العّباس.

]بالري[)3( أولد احلسن بن موسى بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل 

بن العّباس.

]بالري[)4( أبو عقيل مّمد بن علِّ بن مّمد بن احلسن)5( بن إسامعيل بن عبد اهلل بن 

. عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل، عقبه علٌّ

]بالري[)6( قاسم بن عبد اهلل بن حسن بن عبيد اهلل بن العّباس ابن أمري املؤمنني.

)1( هتذيب األنساب/ 282.
)2( هتذيب األنساب/ 283 قال: )ولده عبد اهللّ بن إبراهيم(، منتقلة الطالبية/ 166، الفخري/ 171، چهره 

درخشان 2/ 167.
بن  احلسن  وولده  بالري  فكان  اهللّ  عبد  بن  موسى  )وأّما  قال:   241 املجدي/   ،166 الطالبية/  منتقلة   )3(

موسى، له تقّدم بالري يعرف بابن األفطسية وله عقب هناك(، چهره درخشان 2/ 167.
)4( منتقلة الطالبية/ 166 قال: ))بالري( من نازلة كليس من سواد الرويان من أرض طربستان: أبو عقيل 

مّمد(، بقاع مترّبكه استان هتران/ 4 وفيه: عقيل بدلً من أيب عقيل.
)5( )احلسني( يف چهره درخشان 2/ 167، اخرتان فروزان رى وهتران أو تذكرة املقابر يف أحوال املفاخر/ 

486 )فاريس(.
)6( چهره درخشان 2/ 167 عن )بدائع األنساب/ 47(.
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حرف الزاي

ذكر من ورد َزِبيد من اأولد العّبا�س بن عليِّ عليهما ال�سالم منهم:

من ولد عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بَزبِيد[)1( من أولد أيب عبد اهلل مّمد التاتور)2( ابن احلسن األصغر ابن علِّ بن عبيد 
اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد زجنان من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بزنجـان[)3( قتـل إبراهيـم بـن مّمـد بن عبـد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسـن بـن عبيد 
اهلل بـن العّباس.

التهذيب/ 281: )ومّمد بن احلسن بن علِّ بن عبيد اهللّ الثاين... له أولد  )1( منتقلة الطالبية/ 170 ويف 
بزبيد(، چهره درخشان 2/ 169.

)2( قال املحّقق: )تنتهي غالب أنساب العّباسيني العلويني يف نواحي اليمن إىل السّيد املجاهد أيب جعفر مّمد 
بن عبيد اهللّ بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن أيب الفضل العّباس عليه السالم الشهيد يف 
داره بنجران سنة 296هـ وكان عامل اإلمام اهلادي حييى بن احلسني ابن اإلمام القاسم الريس عىل نجران 

ورثاه ابنه علٌّ بقصيدة منها ما يذكر فيها بعض القبائل التي شاركت يف قتله وذلك كقوله:
ــت حــــــارث كـــعـــب رشيـــفـــًا ــل ــت خـــر مـــن وّحـــــد اإللـــــه وصــامــاق
فيه الــقــتــل  فــافــحــشــوا  مستضاماقــتــلــوه  ــم  ــدهي ل ــى  ــح أض حــيــث 
وكــهــفــًا للمسلمني  ــرزًا  ــ حـ ــًا ونـــظـــامـــاكـــان  ــ ــق ــ ــع ــ ورجــــــــــاًء وم
قــتــل رّش  ــًا  ــجـ ــذحـ مـ اللّ  ــتـــل  ــر وأصــــلــــوا غـــرامـــاقـ ــف ــع ــأيب ج ــ بـ
ـــ ال ــرف  ــ غ ــدي  ــ ــ وال اللّ  ــزى  ــ ــة وســـامـــاوجـ ــنّـ ــاه جـ ــ ــط ــ خـــلـــد وأع

وهؤلء بطون تسعة كبرية وهم ليسوا من ذّرية أيب عبد اهللّ مّمد التاتور فلم يذكرهم املؤّلف( )منتقلة الطالبية/ 
170 171، اهلامش(.

)3( چهره درخشان 2/ 169 171، زنجان نقشه سياحتى استان/ 12 اطلس شهرى استانى ايران/ 61، 
مقاتل الطالبيني/ 434، الكواكب املشقة 1/ 604 606.
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حرف ال�سني

ذكر من ورد �سرتكة من ولد الف�سل ال�سديق ابن احل�سن بن عبيد اهلل الرئي�س بن العّبا�س:

]بسرتكة[)1( دانيال بن احلسن بن الفضل بن عبد اهلل بن العّباس بن حييى بن الفضل 
بن مّمد بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد �سّر من راأى من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]برّس من رأى[)2( علُّ بن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]برّس من رأى[)3( من ولد احلسن )املكفل( ابن علٍّ )املكفل( األعرج ابن إبراهيم 
جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]برّس من رأى[)4( مّمد بن سليامن بن داود بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل 
بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( موسوعة بطل العلقمي 3/ 403 عن نزهة اخلواطر/ 42.
)2( منتقلة الطالبية/ 177 178 قال: )األمري الرئيس وُأّمه سعدى بنت عبد العزيز بن عطا ابن السائب ابن 
عايذ بن عبد اهللّ بن عمرو بن خمزوم(، هتذيب األنساب/ 287، عمدة الطالب/ 358 قال: )مات سنة 

أربع وسّتني ومائتني(، چهره درخشان 2/ 172.
)3( الفخري/ 170.
)4( املجدي/ 242.
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ذكر من ورد �سقي الفرات من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بسقي الفرات[)1( من ولد علِّ اهلدهد ابن عبيد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل 
بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد �سمرقند من ولد العّبا�س ال�ساعر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بسمرقند[)2( من ناقلة )نسا( أبو القاسم علُّ بن أيب الطيب مّمد بن احلسني بن علِّ 
بن عبيد اهلل بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد �سمرقند من ولد حمزة الأكرب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بسمرقند[)3( احلسني بن علِّ بن احلسني بن القاسم بن محزة األكرب ابن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

ذكر من ورد �سمرقند من ولد عبيد اهلل الأ�سغر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

بن  بن احلسني  بن أمحد بن محزة  أبو شجاع وهو مّمد  اإلمام  السّيد  ]بسمرقند[)4( 
مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل األصغر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، وله 

)1( املجدي/ 239، املعقبون 3/ 400.
)2( منتقلة الطالبية/ 183، چهره درخشان 2/ 176.

من  بدًل  علٍّ  بن  حسن  جناب  وفيه:   176  /2 درخشان  چهره   ،5 البهية/  الشجرة   ،236 املجدي/   )3(
احلسني بن علِّ بن احلسني....

)4( الشجرة املباركة/ 202، الفخري/ 172، اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية/ 303، 365، املعقبون من 
آل أيب طالب 3/ 401.
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فيها السّيد اإلمام أبو الوّضاح ابن مّمد املذكور، وأبو املعايل أشف ابن السّيد اإلمام أيب 
الوّضاح ابن مّمد بسمرقند ابن أيب شجاع هذا وله ولد.

ذكر من ورد �ِسْمنان من ولد احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بِسْمنان[)1( عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بسمنان[)2( عبيد اهلل بن العّباس الثاين ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بسمنان[)3( قاسم بن علِّ بن محزة األكرب ابن احلسن بن )عبيد اهلل()4( بن العّباس.

ذكر من ورد �سنجا�س من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بسـنجاس[)5( إبراهيـم بـن مّمـد بن عبـد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسـن بـن عبيد اهلل 
بـن العّباس.

ذكر من ورد �سوراء من ولد العّبا�س ال�ساعر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بسـوراء[)6( مـن ولـد عبـد اهلل األصغر ابـن العّباس الشـاعر ابن احلسـن بن عبيد 
اهلل بـن العّباس.

)1( چهره درخشان 2/ 177 179، انظر مطلب املراقد ج2.
)2( املصدر نفسه: انظر مطلب املراقد ج2.
)3( املصدر نفسه: انظر مطلب املراقد ج2.

)4( يف األصل )عبد اهللّ(.
)5( املصدر نفسه/ 182، راجع )بزنجان( وانظر مطلب املقاتل واملراقد ج2.

)6( الفخري/ 170.
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]بسوراء[)1( من أولد احلسني بن عبد اهلل)2( بن احلسني بن محزة بن عبد اهلل)3( بن 
. العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ

]بسوراء[)4( من ولد علِّ بن عبد اهلل بن العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن 
العّباس بن علِّ بن أيب طالب فأعقب، قال من ولده ]عل. خ[ بسورا وهم يف صح.

ذكر من ورد �سوراء من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بسوراء[)5( من ولد علٍّ اهلدهد ابن عبيد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين 
ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

حرف ال�سني

ذكر من ورد ال�سام من ولد العّبا�س اخلطيب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالشام[)6( من ولد مّمد بن جعفر بن مّمد بن علٍّ األعرج ابن إبراهيم بن احلسني 
بن احلمزة األكرب ابن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل العميد الرئيس ابن أيب 

)1( منتقلة الطالبية/ 176، هتذيب األنساب/ 289.
)2( يف الشجرة البهّية/ 8 )عبيد اهللّ(. كذا يف مشّجر السّيد مسن الشوكة. أّما العميدي يف املشّجر الكّشاف/ 

226 فقد وافق ابن طباطبا.
)3( يف األصل: عبد اهللّ العّباس ومل يذكر )بن(/ 176 من املنتقلة.

)4( هتذيب األنساب/ 289 290، املجدي/ 237، الشجرة املباركة/ 199.
)5( املعقبون 3/ 400.

)6( مشّجر آل شوكة قسم أبناء عبيد اهللّ بن العّباس للسّيد مسن الشوكة.
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الفضل العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

ذكر من ورد ال�سام من ولد عبيد اهلل الأ�سغر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالشام[)1( من ولد احلسن بن عبيد اهلل األصغر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بالشـام[)2( مـن ولـد احلسـن )ُهَرْيـك( بـن علِّ بـن عبيد اهلل بن احلسـن بـن عبيد 
اهلل بـن العّباس.

ذكر من ورد ال�ساهل من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالشاهل[)3( من ولد أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن 
بن ]عبيد اهلل[)4( بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

ذكر من ورد �سرياز من ولد عبيد اهلل الأمري ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بشرياز[)5( من ولد إسامعيل بن عبد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل األمري ابن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم، أعقب با وبطربستان.

)1( الفخري/ 171.
)2( الشجرة املباركة/ 202.

)3( نيل الوطر 2/ 271 272.
)4( يف األصل )عبد اهللّ(.

)5( الشـجرة البهّيـة، الـدّر املنثـور 2/ 486 قال: )وإسـامعيل بن عبد اهللّ بن احلسـن له عقب منهم: احلسـن 
بـن إسـامعيل كان بشـرياز وأعقـب بـا. ومنهـم قـوم وقعـوا إىل طربسـتان(، الفخـري/ 171، چهـره 

درخشـان 2/ 183.
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]بشرياز[)1( احلسني بن علِّ بن إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

ابن  ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل األمري  اللحياين  ]بشرياز[)2( من ولد الطاهر بن مّمد 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

حرف ال�ساد

ذكر من ورد �سعدة من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بصعدة[)3( أبو عبد اهلل مّمد التاتور)4( ابن احلسن بن احلسني األصغر ابن علِّ بن 
عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس. وهو شاهد هناك، عقبه احلسني وعبد اهلل 

وأبو العّباس مّمد.

ذكر من ورد ال�سعيد من ولد العّبا�س ال�ساعر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالصعيد[)5( من ولد عبد اهلل الشاعر ابن العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

)1( هتذيب األنساب/ 283 284، منتقلة الطالبية/ 192، الشجرة املباركة/ 201، الفخري/ 171، الدّر 
املنثور 2/ 486، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 166 وفيه: حسني بن إسامعيل بن عبد اهللّ بن 

عبيد اهللّ بن حسن بن عبيد اهللّ بن العّباس السّقاء ابن اإلمام علٍّ عليهام السالم.
)2( الفخري/ 171.

)3( منتقلة الطالبية/ 200، املعقبون 3/ 402 قال: وأّما احلسن بن علِّ بن عبيد اهللّ الثاين، فأعقب من سبعة 
رجال وهم: أبو احلسن مّمد شاهد بصعدة من اليمن يلّقب بـ )التابوت(، چهره درخشان 2/ 185.

)4( قال املحّقق سبق ذكر الرجل يف )زبيد( وهي مدينة باليمن استحدثت أّيام املأمون العّبايس.
)5( الفخري/ 170.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء األول(

242

ذكر من ورد �سغانيان من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بصغانيان[)1( من ولد مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل األمري ابن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد �سنعاء من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بصنعاء[)2( مّمد بن أمحد بن علِّ بن حسني بن مّمد، املطاع، الصنعاين، العلوي، 
بن  إبراهيم  ابن  املطاع  ابن  القاسم  بن  زيد  ابن  املطاع  السّيد  إىل  نسبه  ينتهي  العّبايس، 
إسامعيل بن أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن ]عبيد اهلل[

)3( بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

]بصنعاء[)4( من ولد أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب وهم سادة مصنعة ريشان يف بالد حضور صنعاء.

ذكر من ورد �سورا من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بصورا[)5( من ولد هارون األصغر ابن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( املصدر نفسه/ 172 ومل يذكر املحّقق هذه التسمية يف معرض شحه أسامء األماكن التي ورد ذكرها يف 
كتاب املنتقلة، املعقبون 3/ 401 ذكر أبو املعايل املرتىض السّيد اإلمام ابن طاهر بن علِّ بن احلسن بن أيب 
طاهر القاسم بن مّمد بن احلسن األعرج ابن مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهللّ األمري ابن احلسن بن 

عبيد اهللّ بن العّباس يف )صغانيان( بيام عند الفخري/ 172 )بفارس(.
)2( نيل الوطر 2/ 271 272.

)3( يف األصل )عبد اهللّ(.

)4( نيل الوطر 2/ 272.
)5( املصدر نفسه/ 171 قال املحّقق ولعّل الصحيح: بسورا.
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حرف الطاء

ذكر من ورد طالقان من اأبناء اإبراهيم بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بطالقان[)1( إبراهيم بن علِّ بن إبراهيم بن )احلسن()2( بن )عبيد اهلل()3( بن العّباس.

ذكر من ورد طرب�ستان من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بطربستان[)4( من ناقلة املدينة طاهر بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بطربستان[)5( إبراهيم بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

]بطربستان[)6( من ولد إبراهيم بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بطربستان[)7( من أولد القاسم بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن 

)1( چهره درخشان 2/ 185 186، بقاع متربكه استان هتران/ 62، وانظر مطلب املراقد ج3.
)2( يف األصل )حسني(.

)3( يف األصل )عبد اهللّ(.
)4( منتقلة الطالبية/ 214، چهره درخشان 2/ 187.

)5( هتذيب األنساب/ 282.
)6( هتذيب األنساب/ 283، منتقلة الطالبية/ 214، الفخري/ 171، چهره درخشان 2/ 187 قال: علُّ بن 

إبراهيم بن مّمد اللحياين بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس عليه السالم.
)7( منتقلة الطالبية/ 214، چهره درخشان 2/ 187.
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بن عبيد اهلل بن العّباس، وهو محزة بن القاسم)1(.

]بطربستان[)2( احلسني بن إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل األصغر ابن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

]بطربستان[)3( أولد مّمد بن موسى بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

ذكر من ورد طرب�ستان من ولد العّبا�س اخلطيب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بطربستان[)4( الفضل بن مّمد بن عبد اهلل األصغر ابن العّباس اخلطيب ابن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بطربستان[)5( من أولد إبراهيم بن جعفر اجلحش ابن عبد اهلل بن العّباس)6( بن 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد طرب�ستان من ولد حمزة ال�سبيه ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بطربستان[)7( احلسن بن القاسم بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( هتذيب األنساب/ 282.
)2( الشجرة املباركة/ 201، الفخري/ 171.

)3( منتقلة الطالبية/ 214، هتذيب األنساب/ 283، الفخري/ 171.
)4( الشجرة البهّية/ 7 8.

)5( منتقلة الطالبية/ 215، چهره درخشان 2/ 188.
)6( قال املحّقق يف هامش/ 215 من املنتقلة: )هذا هو اخلطيب الشاعر(. وقد ذكرناه يف مطلب الشعراء.

)7( منتقلة الطالبية/ 214، الشجرة املباركة/ 200، الفخري/ 170، الدّر املنثور 2/ 481، )م( موسوعة 
أنساب آل البيت النبوي/ 164.
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]بطربستان[)1( القايض أبو احلسني علُّ بن مّمد بن احلسني بن احلسن بن القاسم بن 
محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

بن  محزة  بن  قاسم  بن  حسني  بن  علِّ  بن  حسن  بن  حسني  بن  علُّ  ]بطربستان[)2( 
حسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد طرب�ستان من ولد الف�سل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بطربستان[)3( من أولد العّباس األكرب ومّمد األكرب ابنا الفضل بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

]بطربستان[)4( أولد أيب العّباس الفضل بن مّمد بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

ذكر من ورد طربية من ولد العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب عليهما ال�سالم.

]بطربية[)5( قرب عبيد اهلل بن عّباس بن علِّ بن أيب طالب.

)1( املجدي/ 236 ويف التهذيب/ 286 قال: )علُّ بن احلسني بن احلسن بن القاسم القايض بطربستان وقد 
أسقط مّمدًا وأباه احلسني(، كذلك قاله السّيد جعفر األعرجي يف الدّر املنثور 2/ 481.

)2( چهره درخشان 2/ 188 عن )بدايع األنساب/ 44(.
قال:   203 املباركة/  الشجرة   ،173 الفخري/  واملنتقلة(،  الكّشاف  يف  )قاله  قال:   3 البهّية/  الشجرة   )3(

الفضل أبو جفنة املعروف بـ )الصندوق(، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 164.
)4( املجدي/ 232، الشجرة البهّية/ 3، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 164.

العلقمي 3/ 387:  املظّفر يف موسوعة بطل  قال  العمران 2/ 26،  البلدان 17/2-20،منجم  )5( معجم 
)يذكر احلموي يف مزارات طربية: وبا قرب يزعمون أّنه قرب عبيد اهللّ بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب... 
الخ(، ولعّل هذا القرب هو قرب حفيده مّمد بن محزة فحذفوا اجلملة وإلَّ فعبيد اهللّ الرئيس ل يعرف أّنه 

غادر املدينة بل لزمها حّتى توّفاه اهللّ تعاىل با. أقول: وذلك هو املرّجح.
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ذكر من ورد طربية من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

بن  اهلل  عبيد  بن  اهلل  عبد  ابن  اللحياين  مّمد  بن  سليامن  بن  احلسني)2(  ]بطربية[)1( 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بطربية[)3( من ولد داود بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

قتل ]بطربية[)4( من ولد الفضل بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بطربية[)5( الفضل بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس، وعقبه فيها.

بن  اهلل  عبيد  بن  احلسن  بن  اهلل  عبيد  بن  اهلل  عبد  بن  إسامعيل  ولد  من  ]بطربية[)6( 
العّباس، منهم:

]بطربية[)7( من أولد احلسن بن إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

)1( هتذيب األنساب/ 282، منتقلة الطالبية/ 204، املجدي/ 242، چهره درخشان 2/ 189.
)2( يف املجدي/ 242: احلسن بدًل من احلسني.

)3( املجدي/ 242.
)4( منتقلة الطالبية/ 204، چهره درخشان 2/ 189.

)5( هتذيب األنساب/ 283، الشجرة املباركة/ 201، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 166.
)6( الفخري/ 171.

)7( هتذيب األنساب/ 284، منتقلة الطالبية/ 204، چهره درخشان 2/ 189.
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]بطربية[)1( من ولد أيب احلسن علِّ بن مّمد التابوت ابن احلسن بن علِّ بن عبيد اهلل 
القايض ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس السّقاء منهم: أبو علٍّ مّمد وأمحد واحلسن 

واحلسني ومّمد األصغر بنو أيب احلسن علٍّ الطرباين.

ذكر من ورد طربية من ولد العّبا�س ال�ساعر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بطربية[)2( محزة بن عبد اهلل األصغر ابن العّباس اخلطيب ابن احلسن بن عبيد اهلل بن 
العّباس بن علِّ بن أيب طالب أولد بطربية، عقبه بنو الشهيد.

]بطربية[)3( من ولد محزة بن عبد اهلل بن العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن 
العّباس فولده بطربية أبو الطّيب مّمد الطرباين ابن محزة له عقب من املحسن بن احلسن 
بن مّمد بن محزة سّيد فاضل يف آخرين من إخوته، وعلُّ بن أيب الطّيب مّمد بن محزة بن 
عبد اهلل بن العّباس الشاعر له ولده مّمد أبو الطّيب الدنداين ومن ولده الُلقيش ابن علِّ 

ابن أيب الطّيب مّمد بن محزة وآخرون بطربية.

]بطربية[)4( جعفر بن عبد اهلل بن العّباس بن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

)1( املجدي/ 239.
)2( الفخري/ 170، الشجرة البهّية/ 7 8،.

)3( هتذيب األنساب/ 289، معامل أنساب الطالبيني/ 261، منتقلة الطالبية/ 204، املجدي/ 237 238، 
مقاتل الطالبيني/ 448، الدّر املنثور 2/ 484، عمدة الطالب/ 359، الثبت املصان/ 156، الشجرة 

البهّية/ 8، مشّجر آل شوكة قسم أبناء عبيد اهللّ بن العّباس، چهره درخشان 2/ 189.
ابن  الشاعر  اهللّ  عبد  بن  جعفر  وفيها:   164 النبوي/  البيت  آل  أنساب  موسوعة  )م(   ،238 املجدي/   )4(

العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس السّقا ابن اإلمام علِّ بن أيب طالب.
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]بطربية[)1( إبراهيم األكرب بن جعفر اجلحش)2( ابن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بطربية[)3( عبد اهلل قال شيخ الشف )يف صح( وكان الكالم عن ولد أمحد بن عبد 
اهلل بن العّباس بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد طربية من ولد حمزة ال�سبيه ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بطربية[)4( القاسم بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بطربية[)5( من ولد مّمد الصويف ابن القاسم بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

]بطربية واسط[)6( عبد اهلل بن العّباس بن القاسم بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد الطويلة من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالطويلة[)7( من ولد أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن 

)1( منتقلة الطالبية/ 204.
)2( قال املحقق يف هامش/ 204 من املنتقلة: كذا يف النسختني معًا ومل أقف عىل من لّقبه بذلك.

)3( هتذيب األنساب/ 288 289.
)4( الفخري/ 170.

)5( الشجرة املباركة/ 200.
)6( مراقد املعارف 2/ 30 31 قال: )عبد اهللّ بن العّباس، املظنون قويًا أّن عبد اهللّ هذا هو ابن العّباس بن 
القاسم بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس شهيد الطف ابن علِّ بن أيب طالب أمري املؤمنني 

عليهام السالم(.
)7( نيل الوطر 2/ 271 272.
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بن ]عبيد اهلل[)1( بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

حرف العني

ذكر من ورد عبد�سي من ولد حمزة الأكرب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بعبديس[)2( علُّ بن محزة األكرب ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد العراق من ولد العّبا�س ال�ساعر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالعراق[)3( العّباس بن عبد اهلل الشاعر ابن العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

]بالعراق[)4( من أولد أمحد العّجان ابن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسني بن 
احلمزة األكرب ابن عبد اهلل بن العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهلل العميد 

الرئيس ابن أيب الفضل العباس.

ذكر من ورد العراق من ولد احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالعراق[)5( الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

)1( يف األصل )عبد اهللّ(.
)2( الدّر املنثور 2/ 480 قال عبديس من أعامل ميسان دشت.

)3( الشجرة املباركة/ 199، الفخري/ 170، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 164 وفيها: عبد اهللّ 
بن عّباس بن عبد اهللّ الشاعر ابن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس السّقاء ابن اإلمام علِّ بن أيب 

طالب. قال: عقبه يف العراق.
)4( مشّجر آل شوكة قسم أبناء عبيد اهللّ بن العّباس.

)5( الفخري/ 169.
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ذكر من ورد العراق من ولد الف�سل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالعراق[)1( أبو جفنة الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس الشهيد.

]بالعراق[)2( العّباس األكرب ابن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بالعراق[)3( مّمد األكرب ابن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد العراق من ولد احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالعراق[)4( عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس ابن أمري املؤمنني عليهام السالم.

ذكر من ورد العراق من ولد حمزة ال�سبيه ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالعراق[)5( من ولد علِّ بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس: أبو عبد 
اهلل مّمد الشاعر واحلسني، ويف عقبه خالف.

ذكر من ورد العراق من ولد اإبراهيم جردقة ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

ابن  جردقة  إبراهيم  ابن  املكفل  علٍّ  بن  إسامعيل  هاشم  أيب  ولد  من  ]بالعراق[)6( 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( املعقبون 3/ 397.
)2( الفخري/ 173.
)3( الفخري/ 173.

)4( مشاهد العرتة الطاهرة/ 141.
)5( الشجرة املباركة/ 200.
)6( الشجرة املباركة/ 199.
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]بالعراق[)1( عقب حسني بن مّمد بن أمحد بن احلسن املكفل ابن علٍّ املكفل ابن 
إبراهيم جردقة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس السّقا ابن اإلمام علِّ بن أيب طالب.

ذكر من ورد عراق العجم من ولد الف�سل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بعراق العجم[)2( جعفر بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

حرف الفاء

ذكر من ورد فار�س من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بفارس[)3( احلسن بن عبيد اهلل األصغر األمري ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بفـارس[)4( إسـامعيل بـن عبـد اهلل بـن عبيـد اهلل األصغر ابن احلسـن بـن عبيد اهلل 
بـن العّباس.

]بفارس[)5( من ولد إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل األصغر ابن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

]بفارس[)6( مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 165.
)2( الدّر املنثور 2/ 479.

)3( الفخري/ 171.
)4( الشجرة املباركة/ 201، الفخري/ 171، املعقبون 3/ 403.

)5( الفخري/ 171.
)6( املجدي/ 239، املعقبون 3/ 398.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء األول(

252

]بفارس[)1( السّيد اإلمام أبو املعايل املرتىض بن طاهر بن علِّ بن احلسن بن أيب طاهر 
القاسم بن مّمد بن احلسن األعرج ابن مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل األمري ابن 

احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

بن  بن مّمد  بن احلسن األعرج  أيب جعفر مّمد  بن  القاسم  أبو طاهر  ]بفارس[)2( 
احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد فار�س من ولد العّبا�س ال�ساعر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بفارس[)3( من ولد عبد اهلل الشاعر ابن العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن 
العّباس، عبيد اهلل ومحزة.

]بفارس[)4( من أولد أيب احلسن علِّ بن منصور بن زهري بن ظاهر بن علِّ سلوز 
ابن مّمد ابن املرجع)5( ابن منصور بن أيب احلسن طليعات ابن احلسن الديبق ابن أمحد 
بن  اهلل  ابن عبد  بن احلمزة األكرب  بن احلسني  اهلل  بن عبيد  ابن احلسني بن علِّ  العّجان 

العّباس اخلطيب ابن احلسن بن عبيد اهلل العميد ابن العّباس.

ذكر من ورد ف�سا من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

)1( الفخري/ 172، ويف )املعقبون( 3/ 401 ذكره يف )صغانيان(.
)2( املعقبون 3/ 401.

)3( الشجرة املباركة/ 199، الفخري/ 170، موسوعة أنساب آل البيت النبوي وفيها: مّمد بن زيد بن علِّ 
بن عبد اهللّ بن عبد اهللّ الشاعر ابن العّباس بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس السّقا ابن اإلمام علِّ بن أيب 

طالب.
)4( مشّجر آل شوكة.

)5( ويف العمدة/ 360 )املرجعي(.
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]بفسا[)1( مّمد اهلدهد ابن داود بن احلسن بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس.

]بفسا[)2( من ولد مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن 
العّباس.

حرف القاف

ذكر من ورد قزوين من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بقزوين[)3( إبراهيم بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل األمري ابن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

]بقزوين[)4( من ولد القاسم بن مّمد اللحياين بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

أبوه احلسني  بنو هدهد،  بفسا، وعقبه  الوارد  اهلدهد  البهّية: )مّمد  الشجرة  املنثور 2/ 485، ويف  الدّر   )1(
بن علِّ بن عبيد اهللّ األمري ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس(، وقد أسقط داود وكذا يف )املعقبون( 3/ 
398، ويف املشّجر الكّشاف/ 225 قال: )مّمد يلّقب باهلدهد يقال لعقبه بنو اهلدهد وعّمه احلسن وقع 

إىل اليمن له ذيل طويل وعقب باملدينة ُأّمه بنت احلسن األفطس وهو أكثرهم عقبًا(.
)2( الشجرة املباركة/ 202، املعقبون 3/ 398.

)3( املجدي/ 242، دائرة املعارف اإلسالمية الشيعية 2/ 99 عن رساج األنساب/ 95،مقاتل الطالبيني/ 
434، الكواكب املشقة 1/ 604 606، چهره درخشان 2/ 169 171،زنجان نقشه سياحتى استان/ 

12، اطلس شهرى استانى ايران/ 61 وراجع )بزنجان( وانظر املراقد واملقاتل يف ج2.
)4( هتذيب األنساب/ 281، منتقلة الطالبية/ 250، ويف املجدي/ 243 قال: )وكان له بقزوين من ولده 

إسامعيل(، نسأل عنهم إْن شاء اهللّ تعاىل.
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ذكر من ورد ق�سر ابن هبرية من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بقرص ابن هبرية[)1( أبو أمحد إبراهيم)2( بن حييى األطروش ابن موسى)3( بن مّمد 
بن إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، له بقّية بالكوفة 

عقبه أمحد ومّمد واحلسن.

ذكر من ورد ق�سر ابن هبرية من ولد العّبا�س ال�ساعر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بقرص ابن هبرية[)4( احلسني بن عبد اهلل بن احلسني بن محزة املعروف بأيب مجيلة ابن 
عبد اهلل بن العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد قم من اأبناء الف�سل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

العّباس الفضل بن مّمد بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن  ]بقم[)5( أولد أيب 
العّباس.

ذكر من ورد قم من اأبناء اإبراهيم جردقة ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بقم[)6( علُّ بن إبراهيم بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( هتذيب األنساب/ 284، منتقلة الطالبية/ 243 244، چهره درخشان 2/ 190 191.
)2( قال العبيديل: وإبراهيم بن حييى املاّلح كويف نزل قرص ابن هبرية أخفج الرجلني له بقّية بالكوفة.

)3( عند العمري/ 241 )موسى( هذا ابن إسامعيل ل ابن مّمد بن إسامعيل، التهذيب/ 284 اهلامش.
)4( هتذيب األنساب/ 289.

)5( املجدي/ 232، األصيل/ 330، الشجرة البهّية/ 3، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 164.
)6( چهره درخشان 2/ 196 197، انظر مطلب املراقد ج2.
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ذكر من ورد القمة من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

بن  اهلل  عبيد  بن  احلسن  بن  اهلل  عبيد  بن  احلسن  بن  اهلل  عبد  بن  طاهر  ]بالقمة[)1( 
العّباس.

]بالقمة[)2( عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل األمري ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بالقمة[)3( عبد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، 
وله ذيل.

ذكر من ورد قهر من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بقهر[)4( طاهر بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

حرف الكاف

ذكر من ورد كربالء من ولد حمزة بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بكربالء[)5( علُّ بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( الدّر املنثور 2/ 486، الشجرة البهّية قال: القمة من أرض اليمن، املجدي/ 241.
)2( املجدي/ 241.

)3( املصدر نفسه/ 240، املعقبون 3/ 398.
)4( منتقلة الطالبية/ 258 259، چهره درخشان 2/ 205.

)5( مراقد املعارف 1/ 55 58، املراقد واملقامات/ 66 78، چهره درخشان 2/ 206.
أقول: اختلف يف كونه من أعقاب العّباس بن علٍّ )عليهام السالم( أو هو: عامد الدين الطويس مّمد بن علِّ بن 

محزة الطويس املكنّى بأيب احلمزة من تالمذة الشيخ أيب جعفر مّمد بن احلسن الطويس.
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ذكر من ورد الكوفة من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالكوفة[)1( أولد مّمد األكرب بن إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

]بالكوفة[)2( مّمد بن إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين ابن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

فعقبه من موسى)3( وحده ابن مّمد وملوسى بن مّمد حييى بن موسى وحده أعقب، 
حييى بن موسى املاّلح األطروش الكويف الشجاع له عقب وبقّية بالكوفة منهم إبراهيم)4( 

بن حييى.

]بالكوفة[)5( أبو إسحاق إبراهيم بن هارون بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد 
اهلل الثاين ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، من ولده جعفر بن علِّ بن إبراهيم الرقي 

مرور مرفوع نحوي! من أهل العلم له ولد.

)1( منتقلة الطالبية/ 277، الفخري/ 171، موسوعة بطل العلقمي/ 377، الرباقي: تاريخ الكوفة/ 420، 
چهره درخشان 2/ 211.

)2( هتذيب األنساب/ 283 284، الشجرة املباركة/ 201، الفخري/ 171، )م( موسوعة أنساب آل البيت 
النبوي/ 166.

)3( يف املجدي/ 241 )موسى( هذا هو ابن إسامعيل، ل ابن مّمد بن إسامعيل كام مّر بنا فالحظ.
الطالبية  البيوتات  من  بيتًا  سبعني  ذكر  وقد   .420 للرباقي/  الكوفة  تاريخ   ،284 األنساب/  هتذيب   )4(
والعلوية يف الكوفة منهم: بنو إسامعيل بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ األمري ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس 

بن علِّ بن أيب طالب عليه السالم.
)5( املصدر نفسه/ 282.
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ذكر من ورد الكوفة من ولد عبد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بالكوفة[)1( إسامعيل بن عبد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب 
طالب.

املزادة(  )بني  بـ  يعرفون  الصويف  احلسن  بن  مّمد  بن  اهلل  عبد  عقب  ]بالكوفة[)2( 
أكثرهم بالكوفة.

ذكر من ورد كينوس من ولد عبيد اهلل األمري ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس:

]بكينوس[)3( احلسن بن إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل األمري ابن احلسن األمري 
ابن عبيد اهلل، عقبه أبو عبد اهلل مّمد أعقب وخدجية ومريم درجت ُأّمهم من العرب.

ذكر من ورد كركان من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بگرگان[)4( بعض من أولد احلسن بن إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( مشاهد العرتة الطاهرة/ 31: وكانت تته َأَمُة اهللّ بنت أمحد بن عيسى بن زيد وقد التجأ إليه أمحد هذا هاربًا 
من الرشيد ثّم طلبه املتوّكل العّبايس فوجده يف الكوفة عند إسامعيل املذكور وقد نزل املاء يف عينه فخىّل 

سبيله. ولعّل إسامعيل هذا يّتحد مع إسامعيل بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن احلسن املار ذكره، واهللّ أعلم.
)2( لباب األنساب 1/ 303. وقد ذكرت عّدة مصادر أنَّ الصويف هو: مّمد بن القاسم بن محزة الشبيه ابن 
الطالب/  املنثور 2/ 481، عمدة  الدّر  املباركة/ 198،  الشجرة  العّباس منها:  اهللّ بن  احلسن بن عبيد 
358، هتذيب األنساب/ 286، الفخري/ 170... ومل تذكر أيٌّ منها أنَّ للصويف عقب يف الكوفة، وإّنام 
عقب محزة بن احلسن بن مّمد الصويف العمري وكذلك زيد بن أمحد بن جعفر بن مّمد الصويف ابن حييى 

بن عبد اهللّ بن مّمد بن عمر األطرف أعقابام يف الكوفة كام يف هتذيب األنساب/ 292 293 فالحظ.
)3( منتقلة الطالبية/ 281، چهره درخشان 2/ 211.

)4( چهره درخشان 2/ 211 و )گرگان( هي )ُجْرَجان( املاّر ذكرها، انظرها يف امللحق.
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حرف امليم

ذكر من ورد املدينة من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]باملدينة[)1( أبو عبد اهلل احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]باملدينة[)2( من ولد موسى بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]باملدينة[)3( أبو احلسن مّمد بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

( بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس  ]باملدينة[)4( )علُّ
وله عّدة من الولد.

]باملدينـة[)5( القاسـم بـن عبـد اهلل بن احلسـن بـن عبيد اهلل بن احلسـن بـن عبيد اهلل 
بـن العّباس.

)1( الشجرة املباركة/ 202، الفخري/ 172، املعقبون 3/ 398.
)2( الفخري/ 171.

)3( املصدر نفسه، املعقبون 3/ 398.
الفخري/  املروزي يف  بمّكة وعند  املباركة/ 202 علٌّ  الشجرة  الرازي يف  املجدي/ 240، وعند فخر   )4(

172 قال: )علٌّ ببغداد( وقد ذكرنا ذلك فالحظ، املعقبون 3/ 398.
)5( الدّر املنثور 2/ 485، الشجرة البهّية، املجدي/ 241 قال: )كان له ذيل ونسبه هكذا: القاسم بن عبد 
اهللّ بن عبيد اهللّ األمري بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب(. ومل يذكر لعبيد اهللّ الثاين 
مطبعي  خطأ  أّنه  والظاهر  باملدين  األكرب  القاسم  قال:   201 املباركة/  الشجرة  الرازي:  الفخر  احلسن، 

والصحيح باملدينة، املروزي: الفخري/ 171 قال: القاسم األكرب باملدينة له ابنان أعقبا با.
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]باملدينة[)1( من ولد طاهر بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل الثاين بن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد املراغة من ولد حمزة ال�سبيه ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]باملراغة[)2( من ولد القاسم بن محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]باملراغة[)3( أبو احلسني مذكور بن عقيل بن جعفر بن مّمد بن القاسم بن القاسم بن 
محزة الشبيه ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد مرو من ولد حمزة بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بمرو[)4( جعفر بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بمرو[)5( محزة بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بمرو[)6( عقب عّل بن مّمد بن محزة بن قاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن 
العّباس السّقا ابن اإلمام علِّ بن أيب طالب.

)1( منتقلة الطالبية/ 315.
)2( الفخري يف أنساب الطالبيني/ 170، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 164.

)3( الشجرة املباركة/ 200 قال: )أبو احلسني رئيس الطالبيني باملراغة(.
چهره   ،170 الفخري/   ،200 املباركة/  الشجرة   ،322 الطالبية/  منتقلة   ،286 األنساب/  هتذيب   )4(

درخشان 2/ 212.
)5( هتذيب األنساب/ 286، الشجرة املباركة/ 200 قال: )مجيع عقبه بمرو(، الفخري/ 170.

)6( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 164.
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]بمرو[)1( عبد اهلل بن العّباس بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد مرو من ولد اإبراهيم جردقة ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

إبراهيم بن احلسن بن عبيد اهلل عقبه  ]بمرو[)2( الشيخ أبو الطّيب أمحد بن علِّ بن 
مّمد وعلٌّ واحلسني، منهم قّلة.

ذكر من ورد م�سور املنتاب من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بمسور املنتاب[)3( من ولد أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن 
احلسن بن ]عبيد اهلل[)4( بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

ذكر من ورد م�سر من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بمرص[)5( علٌّ الشاعر ابن أيب جعفر عبد اهلل بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بمرص[)6( أولد املحسن)7( بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس، من ولده أبو عبد اهلل احلسني)8( بن إسامعيل بن املحسن مات بمرص.

)1( منتقلة الطالبية/ 322، هتذيب األنساب/ 286، چهره درخشان 2/ 212.
)2( منتقلة الطالبية/ 322، هتذيب األنساب/ 287، الشجرة البهّية/ 3 4، ويف الشجرة املباركة/ 199 200 

قال: )وأمحد األبح بمرص، قيل: له عقب بمرو(. ول يصّح ذلك، چهره درخشان 2/ 213.
)3( نيل الوطر 2/ 271 272.

)4( يف األصل )عبداهللّ(.
)5( املعقبون 3/ 396.

)6( هتذيب األنساب/ 276 277، منتقلة الطالبية/ 303، املعقبون 3/ 398، 399، چهره درخشان 2/ 216.
)7( يف األصل )املحسن احلسني( )املنتقلة/ 303(.

)8( املجدي/ 239.
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]بمرص[)1( من ولد القاسم بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

]بمرص[)2( داود بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بمرص[)3( من ولد أمحد بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس، منهم مّمد واحلسني.

]بمرص[)4( احلسن األكرب مريك بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بمرص[)5( حسني بن احلسن بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد م�سر من ولد اإبراهيم جردقة ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بمرص[)6( أولد علِّ بن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، منهم:

]بمرص[)7( أبو علٍّ عبيد اهلل امللك بمرص ابن علِّ بن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن 

)1( الشجرة املباركة/ 202، املعقبون 3/ 398 وفيه: والقاسم باليمن له عقب كثري منهم بمرص.
)2( املجدي/ 239، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 163 وفيه: داود بن احلسني بن علِّ بن مّمد تابوت 

ابن احلسن بن علِّ بن عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس السّقا ابن اإلمام علٍّ عليهام السالم.
)3( املصدر نفسه/ 240، املعقبون 3/ 399.

)4( الفخري/ 172، املعقبون 3/ 399 وفيه: اهلريك.
)5( املجدي/ 240، املعقبون 3/ 400.

)6( منتقلة الطالبية/ 303، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 165.
)7( املجدي/ 233، الشجرة املباركة/ 199، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 165 .
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عبيد اهلل بن العّباس.

]بمرص[)1( من ناقلة سامراء أبو الفضل العّباس بن إبراهيم جردقة فله بقّية بمرص 
منهم: أبو مّمد احلسن يلّقب بأيب النار بن العّباس يف ولد له وإخوة)2(.

ابن  إبراهيم جردقة  بن  ابن علِّ  بالسامري  أبو هاشم إسامعيل ويعرف  ]بمرص[)3( 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بمرص[)4( إبراهيم بن علِّ بن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، 
له عقب با.

]بمرص[)5( القاسم بن علِّ بن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بمرص[)6( أمحد األبح ابن علِّ بن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بمرص[)7( موسى بن علِّ بن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، 
فمن ولده حييى)8( بن موسى، غرق بمرص يف النيل.

)1( املجدي/ 233 234، الشجرة املباركة/ 199،الدّر املنثور 2/ 479، الشجرة البهّية/ 4، )م( موسوعة 
أنساب آل البيت النبوي/ 165.

)2( هتذيب األنساب/ 287، الشجرة املباركة/ 199، الدّر املنثور 2/ 479، )م( موسوعة أنساب آل البيت 
النبوي/ 165.

)3( الشجرة املباركة/ 199، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 165.

)4( الشجرة املباركة/ 199، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 165.
)5( املجدي/ 234، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 165.

)6( الشجرة املباركة/ 199، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 165.

)7( الشجرة املباركة/ 199، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 165.
)8( املجدي/ 234، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 165 وفيه: حييى بن إبراهيم بن موسى.
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]بمرص[)1( احلسن امللك امللّقب بـ )املكفل( ابن علِّ بن إبراهيم جردقة ابن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بمرص[)2( عبد اهلل امللك بن علٍّ املكفل ابن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

إبراهيم جردقة ابن احلسن بن  ]بمرص[)3( الفضل بن مّمد )السطيح( ابن علِّ بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

]بمرص[)4( ولد أمحد بن مّمد بن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس، 
وعن الشيف النّسابة ابن أيب جعفر هم قليل وأظنّهم يف صح.

ذكر من ورد م�سر من ولد حمزة ال�سبيه ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بمرص[)5( أمحد بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بمرص[)6( من ولد مّمد الصويف ابن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( الفخري/ 170، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 165.
)2( الفخري/ 170 قال: )عبد اهللّ امللك رئيس امللوك بمرص له ولد( ويف الشجرة املباركة/ 199 قال: )يقال 
انقرض ولده( وعند شيخ الشف العبيديل يف التهذيب/ 287 قال: )يقال انقرض ولده، وهم يف صح(.
النبوي/  البيت  آل  أنساب  )3( املجدي/ 234 وفيه استعمل )السطيح( مّرة وُأخرى )الشطيح(، موسوعة 

165 وفيه: مّمد شطيح.
)4( منتقلة الطالبية/ 303، ويف املجدي/ 233: )أمحد بن مّمد فإّن له ثالثة أولد أعقبوا بمرص، وهم مّمد 
الكّشاف  البهّية/ 4 عن  الشجرة  املنثور 2/ 479،  الدّر  واحلسن واحلسني(، هتذيب األنساب/ 287، 
والعمدة وأنساب العرب لألعرجي، عمدة الطالب/ 358، الفخري/ 170، موسوعة أنساب آل البيت 

النبوي/ 165.
)5( هتذيب األنساب/ 286.

)6( الشجرة املباركة/ 200، الفخري/ 170.
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ذكر من ورد م�سر من ولد العّبا�س ال�ساعر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بمرص[)1( الفضل بن عبد اهلل الشاعر ابن العّباس الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

]بمرص[)2( عقب أمحد بن الفضل بن عبد اهلل الشاعر ابن العّباس بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس السّقا ابن اإلمام علِّ بن أيب طالب.

]بمرص[)3( مّمد بن زيد بن علِّ بن عبد اهلل الشاعر كان أحد الفضالء ابن العّباس 
الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بمرص[)4( من ولد محزة بن احلسني بن محزة بن عبد اهلل بن العّباس بن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس، عن أيب عبد اهلل بن طباطبا.

ذكر من ورد مرص من ولد الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس:

]بمرص[)5( من ولد جعفر بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد املغرب من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]باملغرب[)6( أولد حييى بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( الشجرة املباركة/ 199.
)2( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 164.

)3( املجدي/ 238 قال: مات سنة ست عشة وثالثامئة بمرص عىل ما أحسب .
)4( هتذيب األنساب/ 289، منتقلة الطالبية/ 303، الشجرة البهّية/ 8، چهره درخشان 2/ 216.

)5( الشجرة املباركة/ 203.
)6( هتذيب األنساب/ 281، منتقلة الطالبية/ 287، الدّر املنثور 2/ 486، وعنده حييى بن عبد اهللّ بن احلسن 
أعقب يف املغرب، الشجرة البهّية، الشجرة املباركة/ 201، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 166، 

چهره درخشان 2/ 217.
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]باملغرب[)1( من ولد مّمد بن عبيد اهلل الثاين ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]باملغرب[)2( من ولد العّباس بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل األصغر ابن 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]باملغرب[)3( من أولد أمحد بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن )احلسن 
بن عبيد اهلل()4( بن العّباس، يعرفون ببني العشاري باملغرب واملدينة، العقب منه احلسن 

وعلٌّ واحلسني ومّمد وعن السّيد النّسابة املرشد باهلل أمحد هذا باليمن أعقب.

ذكر من ورد املغرب من ولد العّبا�س بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]باملغـرب[)5( مـن أولد أمحـد العّجان ابن احلسـني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسـني 
بـن احلمـزة األكـرب ابـن عبد اهلل بـن العّبـاس اخلطيب ابن احلسـن بـن عبيـد اهلل العميد 

ابـن العّباس.

ذكر من ورد املغرب من ولد اإبراهيم جردقة ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

ابن  جردقة  إبراهيم  ابن  املكفل  علٍّ  بن  العّباس  الفضل  أيب  ولد  من  ]باملغرب[)6( 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( هتذيب األنساب/ 285 قال: )وهم من نسب القطع(، املجدي/ 241 قال )هم يف صح(، املعقبون 3/ 
398، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 163.

)2( الشجرة املباركة/ 201، الفخري/ 171، املعقبون 3/ 404، )م( موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 166.
)م(   ،405  /3 املعقبون   ،201 املباركة/  الشجرة   ،282 األنساب/  هتذيب   ،287 الطالبية/  منتقلة   )3(

موسوعة أنساب آل البيت النبوي/ 166، چهره درخشان 2/ 217.
)4( قال أمحد القشريي: )ما بني القوسني ل يوجد يف األصل املنتقلة 287(.

)5( مشّجر السادة آل شوكة/56.
)6( الشجرة املباركة/ 199، املعقبون 3/ 413 414.
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ذكر من ورد مقابر قري�س من ولد العّبا�س بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بمقابر قريش[)1( عّل سلوز)2( ابن مّمد ابن املرجع)3( ابن منصور بن أيب احلسن 
طليعات ابن احلسن الديبق ابن أمحد العّجان ابن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسني 
بن احلمزة األكرب بن عبد اهلل بن العّباس اخلطيب الفصيح سّيد بني هاشم، ابن احلسن بن 

عبيد اهلل العميد الرئيس ابن أيب الفضل العّباس بن علِّ بن أيب طالب.

ذكر من ورد مّكة من ولد عبيد اهلل الأمري ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بمّكة[)4( احلسن بن عبيد اهلل األمري ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بمّكة[)5( مّمد بن احلسني بن عبيد اهلل األصغر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بمّكة[)6( مّمد األكرب ابن احلسن الثاين ابن عبيد اهلل الثاين ابن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

)1( مشّجر السادة آل شوكة، ويقال ملقابر قريش مشهد باب التني ومشهد الكاظمني أيضًا، قال ياقوت احلموي 
يف معجم البلدان 8: 107: )مقابر قريش ببغداد وهي مقربة مشهورة ومّلة فيها خلق كثري وعليها سوران 
احلربية ومقربة أمحد بن حنبل واحلريم الطاهري، وبينهام وبني دجلة شوط فرس جّيد، وهي التي فيها قرب 
موسى الكاظم ابن جعفر الصادق )عليهام السالم( وكان أّول من دفن فيها جعفر األكرب ابن املنصور سنة 
15)*(، وكان املنصور أّول من جعلها مقربة مّلا ابتنى مدينة بغداد سنة 149هـ، )مشاهد العرتة الطاهرة/ 

249(. )*( اهلامش هناك خطأ مطبعي والصحيح سنة 150.
)2( سلوز: ذكر يف مصادر خمتلفة ساوز وسلوزي وسلوس و سلويري و سلبوري وسلوز هو لقُب علِّ بن مّمد.

)3( يف األصل مّمد املرجع، وقد أشنا إليه يف مّله.
)4( املجدي/ 240، املعقبون 3/ 397.

)5( الشجرة املباركة/ 202.
)6( منتقلة الطالبية/ 308، هتذيب األنساب/ 284 285 وفيه: )العقب من ولد احلسن بن عبيد اهللّ الثاين ابن 

احلسن بن عبيد اهللّ املتوّثق يف مّمد بن احلسن بمّكة(، چهره درخشان 2/ 218.
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]بمّكة[)1( عبد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل الثاين ابن احلسن ابن عبيد اهلل بن 

العّباس.

)3( بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.
]بمّكة[)2( علُّ

]بمّكة[)4( من ولد املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل األمري ابن احلسن بن عبيد 

اهلل بن العّباس.

]بمّكة[)5( عبيد اهلل بن احلسن بن عبد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بمّكة[)6( احلسن األصغر مريك ابن علِّ بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسني 

بن عبيد اهلل بن العّباس، وقال أبو حييى: مريك هو ابن علِّ بن عبيد اهلل األكرب ابن احلسني 

بن علِّ بن عبيد اهلل.

بن  اهللّ  عبد  )وكان  قال:   240 املجدي/  ويف   ،308  307 الطالبية/  منتقلة   ،276 األنساب/  هتذيب   )1(
احلسني يسكن القمة من أرض اليمن وله ذيل ووقع ولده املحسن إىل مّكة(، املعقبون 3/ 398 وفيه: 

عبد اهللّ كان يسكن القّمة... وله ذيل وعقب بمّكة وغريها، چهره درخشان 2/ 218.
)2( الشجرة املباركة/ 202.

)3( وعند املروزي يف الفخري/ 172 قال: )علٌّ ببغداد( وعند العمري يف املجدي/ 240 قال: )وأّما علُّ بن 
احلسني بن علِّ ابن األمري، فكان باملدينة(.

)4( املعقبون 3/ 398، چهره درخشان 2/ 218.
)5( املجدي، 238 املتن واهلامش قال واألساس )عبد اهللّ( والتصحيح من )ر( و)العمدة(.

)6( الفخري/ 172 ويف املجدي/ 240 قال: )واحلسن بن علِّ بن احلسني بن علِّ ابن األمري امللّقب باهُلَريك، 
وهو ألُّم ولد، وأولد بمرص حسينًا وله ولد... (.
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ذكر من ورد املو�سل من ولد العّبا�س اخلطيب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]باملوصل[)1( من ولد أيب الطّيب مّمد بن أمحد بن الفضل بن عبد اهلل بن العّباس 
الشاعر ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد مهجم من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بمهجم[)2( إسامعيل بن املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبد اهلل بن احلسن بن عبيد 
اهلل، عقبه أبو تراب املحسن وأبو الفضل حييى.

حرف النون

ذكر من ورد ن�سيبني من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بنصيبني[)3( أبو علٍّ عبيد اهلل بن مّمد اللحياين بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن 
بن عبيد اهلل عقبه مّمد يلّقب باملهدي، وأبو يعىل محزة.

]بنصيبني[)4( محزة بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل 
الغضبان، وأبو عبد اهلل  ببني  الغضبان أولده يعرفون  لقبه  الفضل،  العّباس وأبو  عقبه 

مّمد وُأسامة وُأّم القاسم.

)1( هتذيب األنساب/ 290.
)2( هتذيب األنساب/ 290، املعقبون 3/ 398، چهره درخشان 2/ 225.

)3( هتذيب األنساب/ 283، منتقلة الطالبية/ 332، الفخري/ 171، چهره درخشان 2/ 225.
)4( هتذيب األنساب/ 282 283، منتقلة الطالبية/ 332، الشجرة املباركة/ 201، چهره درخشان 2/ 225.
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]بنصيبني[)1( هارون األصغر ابن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بنصيبني[)2( حييى بن احلسن بن علِّ بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

]بنصيبني[)3( املحسن بن علِّ بن مّمد امللّقب )هاذا()4( ابن عبيد اهلل)5( بن مّمد 
اللحياين بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد ن�سيبني من ولد حمزة ال�سبيه ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بنصيبني[)6( ولد أمحد بن القاسم بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل)7(.

ذكر من ورد نهر تريي من ولد العبا�س اخلطيب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بنهر َترَيي[)8( منصور بن أيب احلسن طليعات ابن احلسن الديبق ابن أمحد العّجان 

)1( الشجرة املباركة/ 201، الفخري/ 171.
)2( املجدي/ 240، املعقبون 3/ 400.

)3( املصدر نفسه/ 242 قال العمري: )له بنصيبني بقّية إىل يومنا يعرفون ببني مسن(.
)4( يف هامش/ 242 يف املجدي قال: يف خ هذا.

)5( يف هامش/ 242 يف املجدي قال: يف األساس )عبد اهللّ(.
)6( منتقلة الطالبية/ 332، هتذيب األنساب/ 286، الشجرة املباركة/ 200، چهره درخشان 2/ 225 .

)7( قال املحّقق يف هامش/ 332 من املنتقلة: فات املؤّلف ذكر باقي ذّرية محزة بن احلسن الذين كانوا بنصيبني 
وسيأيت ذكرهم يف املستدرك إن شاء اهللّ تعاىل، الشجرة املباركة/ 200.

)8( األساس ألنساب الناس/ 72، 387: قال األعرجي: كان نازلني يف نر تريي وله عقب هناك .
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ابن حسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن حسني بن محزة بن )عبد اهلل بن العّباس()1( بن عبد اهلل 
بن العّباس اخلطيب الفصيح ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد ني�سابور من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

ابن  األصغر  اهلل  عبيد  بن  جعفر  ابن  )رصيف(  امللّقب  عل  ولد  من  ]بنيسابور[)2( 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بنيسابور[)3( احلسن بن علِّ بن مّمد بن احلسن بن مّمد بن حسني بن علِّ بن عبيد 
اهلل القايض ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

حرف الواو

ذكر من ورد وا�سط من ولد اإبراهيم جردقة ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بواسط[)4( من ولد احلسن امللك بمرص امللّقب بـ )املكفل( ابن علٍّ املكفل األعرج 
ابن إبراهيم جردقة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد وا�سط من ولد العّبا�س اخلطيب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بواسط[)5( مّمد خان )املحبوك( ابن كريم خان ابن باقر خان ابن كلب علِّ خان 

)1( ما بني اهلاللني ساقطة يف مصادر ُأخرى.
)2( الشجرة املباركة/ 202.

)3( چهره درخشان 2/ 226.
)4( الفخري يف أنساب الطالبيني/ 170.

)5( األساس ألنساب الناس/ 72.



املطلب الرالع – منتقلة العّباسيين العلويين

271

ابن إسامعيل خان ابن شاه وردي خان ابن حسني خان ابن منوجهري خان ابن شاهك)1( 
خان ابن حسني بن منصور بن زهري بن ظاهر ابن سلوز بن مّمد ابن املرجع بن منصور 
بن أيب احلسن طليعات بن احلسن الديبق ابن أمحد العّجان ابن احلسني بن علِّ بن عبيد 
اهلل بن احلسني بن محزة بن عبد اهلل بن العّباس بن عبد اهلل بن العّباس اخلطيب ابن احلسن 

بن عبيد اهلل بن العّباس.

املذكور،  باقر خان  ابن  كريم خان  ابن  )املحبوك(  ولد مّمد خان  ]بواسط[)2( من 
ويعرفون باحلبكية.

ذكر من ورد ورامني من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بورامني[)3( موسى بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

حرف الهاء

ذكر من ورد هراة من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]هبراة[)4( أبو علٍّ عبيد اهلل بن أيب القاسم علِّ بن أيب مّمد احلسن بن احلسني بن علِّ 

)1( ذكره األعرجي يف األساس/ 72 والشيخ عّل ابن الشيخ جعفر الكبري كاشف الغطاء يف احلصون املنيعة 
املخطوط/ 305، ويف )النازحون هربًا من النار( )مخ(: )شاه رودي( بن بردي بن احلسني األكرب ابن 
 ،368  /1 الوّضاء  النور   ،438 املثىل/  الصفوة  ويردي(،  )شاه  فاسمه  األُخرى  املصادر  أّما  منصور، 

معجم العامري )امللحق(/ 91 92، موسوعة أنساب العشائر العراقية السادة العلوية 1/ 179 180.
باقر بن  ابن كريم بن  الشجاع  املحبوك وهو نفسه وذاته مّمد خان  املنيعة/ 315 وفيه: مّمد  )2( احلصون 

سحبان بن هالل بن علِّ خان ابن إسامعيل وساق بقّية النسب.
)3( چهره درخشان 2/ 226 227، انظر مطلب املراقد ج2.

)4( مشاهد العرتة الطاهرة/ 56.
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بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

حرف الياء

ذكر من ورد اليمن من ولد اإبراهيم بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]باليمن[)1( إبراهيم بن إسامعيل بن علِّ بن إبراهيم بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس 
بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

ذكر من ورد اليمن من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

ُأّمه عبيدة  ]باليمن[)2( أمحد بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن، 
بنت احلسن بن احلسن األفطس عقبه أبو مّمد احلسن.

]باليمن[)3( الشيف النبيل العارف محزة بن عامر بن ثور بن هبة اهلل بن علِّ بن مّمد 
بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب 

طالب عليهام السالم.

]باليمن[)4( أبو جعفر، مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد 
اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

)1( العّباس للجاليل/ 305 306 عن )البدر الطالع 1/ 138، 160(.
)2( منتقلة الطالبية/ 357، چهره درخشان 2/ 232.

)3( العّباس للجاليل/ 313.
)4( العّباس للجاليل/ 317 عن )مطلع البدور 4/ 326(.
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]باليمن[)1( علُّ بن موسى بن أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل 
بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم، تويّف سنة تسع 

وتسعني وثالثامئة للهجرة.

]باليمن[)2( علُّ بن مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن)3( عبيد 
اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

]باليمن[)4( طاهر بن عبد اهلل بن عبيد اهلل األمري ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]باليمن[)5( أولد املحسن بن احلسن بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( املصدر نفسه/ 317 عن )خالصة املتون 2/ 58( عن )مطلع البدور 3/ 356 برقم: 943(.
)مطلع  بكتاب  العلوي  العّبايس  اهللّ  عبيد  بن  بن مّمد  السّيد علِّ  ترمجة  قال: ويف  نفسه/ 318  املصدر   )2(
البدور، أليب الرجال( والعلويون، باملأخذ والضلع، وبني عفيف، واحليفة حيفة ثال من ذّرية العّباس بن 

علِّ بن أيب طالب عليهام السالم )مطلع البدور 3/ 323، خالصة املتون 2/ 237(.
قال اجلاليل: أقول: ترمجه يف مطلع البدور )3/ 322 323 رقم )923( وقال: الشيف العامل الرئيس مجال 

اإلسالم، ثّم ذكر نسبه كام أثبت قبُل.
)3( )بن( ل توجد يف األصل.

)4( املجدي/ 141 قال وكان طاهر بن عبد اهللّ بالقمة من اليمن، بينام ذكره ابن طباطبا يف )قهر(، الشجرة 
املباركة/ 201. ونسبه السّيد جعفر األعرجي هكذا: )طاهر بن عبد اهللّ بن احلسن( الدّر املنثور 2/ 486 
ويف القمة من اليمن أيضًا. فقد ورد اسم الشخص الواحد يف بحثنا هذا يف أكثر من مدينة أو بلد، وهذا 

أمر طبيعي حلركة الناس تبعًا لظروفهم وحاجاهتم املختلفة، فالحظ.
)5( منتقلة الطالبية/ 357، الدّر املنثور 2/ 485، ويف التهذيب/ 276 277 قال: )فأّما املحسن بن احلسني 
بن علِّ بن عبيد اهللّ الثاين ابن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن أيب طالب فأعقب من مجاعة كثرية ببلدان 
شّتى أكثرهم باليمن وبمرص وبمّكة وبالد اجلبل، انتهى«، چهره درخشان 2/ 232. ويالحظ أنَّ هناك 
خلطًا يف األسامء بني املحسن بن احلسني واملحسن بن احلسن ومها وعىل ما يبدو مسّميان لشخص واحد. 
ابن  هو  احلسن  بن  مسن  أّن  النسخ  بعض  )ويف   :485  /2 املنثور  الدّر  يف  األعرجي  جعفر  السّيد  قال 

احلسني(، واهللّ أعلم. وعند العمري يف املجدي/ 239 مسن هو ابن احلسني.
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ذكر من ورد اليمن من ولد عليِّ بن عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

ن بن احلسني بن )علِّ بن عبيد اهلل  ]باليمن[)1( السّيد األمري املقدام إبراهيم بن املحسِّ
بن احلسن بن عبيد اهلل( بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

]باليمن[)2( من ولد احلسن امللّقب بـ )ُهَرْيك( ابن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن 
عبيد اهلل بن العّباس.

]باليمن[)3( عبيد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل األصغر بن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

]باليمـن[)4( محـزة بـن احلسـني بن علِّ بـن عبيـد اهلل األصغر ابن احلسـن بـن عبيد 
اهلل بـن العّباس.

]باليمن[)5( من ولد محزة بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل األمري القايض ابن احلسن 
بن عبيد اهلل بن العّباس.

)1( العّباس للجاليل/ 306 307 عن )طبقات الزيدية )ق3/ 1/ 72(، سرية اإلمام النارص، قال: وصّوبناه 
عىل عمدة الطالب(. وممّا قيل فيه من الشعر قول عبد اهللّ التميمي:

ُقُدمًا جاهدًا  متض  بالسيف  زلت  شظبما  من  الــرأس  قناة  ملكَت  حّتى 
صارُمه ــام  اإلس رّشف  الــذي  ــى بــحــبــوحــة الــعــربدون  وجمــــده، وحـ
ــده ــن والـ ــن أعـــىل ديـ ــدي ــارص ال ــن العضبال ــة  ــاهلــنــدّي ب ــط  ــرام ــق ال ــن  ع

إىل آخر األبيات.
)2( الشجرة املباركة/ 202، املعقبون 3/ 398.

)3( الشجرة املباركة/ 202، الفخري/ 172.
)4( الشجرة املباركة/ 202، الفخري/ 172 قال: )ومحزة له مخسة أولد أعقبوا وذّيلوا ومل يذكر أّنه باليمن(، 

املعقبون 3/ 398.
)5( املجدي/ 239 منهم: )مّمد بن جعفر بن القاسم بن محزة بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهللّ األمري القايض(.
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]باليمن[)1( القاسم بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل األصغر ابن احلسن بن عبيد اهلل 
بن العّباس.

]باليمن[)2( املحسن بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]باليمـن[)3( مّمـد بـن عـلِّ بن احلسـني بن عـلِّ بـن عبيد اهلل بن احلسـن بـن عبيد 
اهلل بـن العّباس.

]باليمن[)4( صاحب بِراش َصنْعاء، وهو األمري أمحد بن مّمد بن حاتم بن احلسني 
ن بن احلسن بن علِّ بن عيسى بن موسى بن أيب جعفر مّمد بن عبيد  بن املبارك بن املحسِّ
اهلل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل أمري احلرمني بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب 

طالب عليهام السالم.

ن بن  ]باليمن[)5( األمري هبة اهلل بن الفضل بن علِّ بن املظّفر)6( بن محزة بن املحسِّ
مّمد بن أيب احلسني حييى)7( بن موسى بن أيب جعفر مّمد بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن 
عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب، ويلتقي هو واألمري 

)1( الشجرة املباركة/ 202، املعقبون 3/ 398.
)2( الفخري/ 172، املعقبون 3/ 398.
)3( املجدي/ 240، املعقبون 3/ 399.

)4( طرفة األصحاب يف معرفة األنساب/ 104 وقيل هو: أمحد بن مّمد بن حاتم بن حسني بن املبارك بن 
ن بن احلسن بن علِّ بن عيسى بن موسى بن عبد اهللّ بن عبيد اهللّ بن عبد اهللّ ابن أيب جعفر مّمد بن  املحسِّ
عبيد اهللّ بن احلسن بن عبيد اهللّ بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب كّرم اهللّ وجهه، واألّول صّح )املصدر 

نفسه/ 105 مح (.
)5( طرفة األصحاب يف معرفة األنساب/ 105.

)6( يف األصل: عل املظّفر )مح(.
)7( يف األصل: ابن حييى )مح(.
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صاحب براش من موسى ابن أيب جعفر.

]باليمن[)1( احلسن بن حسني بن هادي، املطاع، اهلاشمي، العلوي، العّبايس، السناعي.

ذكر من ورد اليمن من ولد حمزة الأكرب ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]باليمن[)2( أبو مّمد القاسم بن محزة األكرب ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد اليمن من ولد العّبا�س ال�ساعر ابن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]باليمن[)3( من أولد أمحد العّجان ابن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل بن احلسني بن 
احلمزة األكرب ابن عبد اهلل بن العّباس اخلطيب الفصيح بن احلسن بن عبيد اهلل العميد 

الرئيس ابن أيب الفضل العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليهام السالم.

ذكر من ورد ينبع من ولد الف�سل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بينبع[)4( ولد مّمد األكرب ابن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بينبع[)5( ولد العّباس األكرب ابن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

إليه قباًل  ثّم ذكر اسمه املشار  الكريم،  املاجد  السّيد  نيل الوطر 1/ 362 قال مّمد الصنعاين:  )1( اهلامش: 
قال: قال جحاف: كان كثري اخلري، مضيافًا مثل والده، ل يأكل إلّ مع ضيف، مقصودًا إىل منزله يف الشتاء 

والصيف... ومات بعّلة الستسقاء يف ليلة اجلمعة، سادس مجادى اآلخرة، سنة 1223هـ.
)2( الدّر املنثور 2/ 481، الشجرة البهّية/ 5، عمدة الطالب/ 358.

)3( مشّجر السادة آل شوكة قسم أبناء عبيد اهللّ بن العّباس.
)4( الفخري/ 173.

يعرفون  )وهم  قال:   285 األنساب/  هتذيب   ،291 الطاهرة/  العرتة  مشاهد   ،356 الطالبية/  منتقلة   )5(
چهره  با(،  عقب  وله  بينبع،  )والعّباس  قال:   203 املباركة/  الشجرة   ،232 املجدي/  صندوق(، 

درخشان 2/ 233.
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]بينبع[)1( عبد اهلل بن العّباس األصغر ابن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

]بينبع[)2( من ولد جعفر بن الفضل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس.

ذكر من ورد ينبع من ولد عبيد اهلل بن احل�سن بن عبيد اهلل بن العّبا�س:

]بينبع[)3( داود بن مّمد اللحياين ابن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن 
العّباس.

ذكر من ورد ينبع من ولد العّبا�س بن عليِّ بن اأبي طالب عليهما ال�سالم

]بينبع[)4( أبو مّمد عبيد اهلل األمري بينبع ابن العّباس السّقاء.

]بينبع[)5( أبو مّمد احلسن األكرب األمري بينبع ابن أيب مّمد عبيد اهلل األمري بينبع ابن 
العّباس السّقاء.

)1( هتذيب األنساب/ 285، منتقلة الطالبية/ 356، املعقبون 3/ 410، چهره درخشان 2/ 233.
)2( الشجرة املباركة/ 203.

)3( املجدي/ 242، مشاهد العرتة الطاهرة/ 291، مقاتل الطالبيني/ 454 قال: )قتله إدريس بن موسى بن 
عبد اهللّ بن موسى بينبع(.

)4( الفخري/ 169، الشجرة املباركة/ 198 قال: )عبيد اهللّ أبو مّمد األمري باملدينة أّيام بني العّباس(.
ملك  ثّم صار  بينبع،  األمري  األصغر  مّمد  أبو  )احلسن  قال:  املباركة/ 198  الشجرة  الفخري/ 169،   )5(

امللوك بمّكة واملدينة ومجيع نواحي احلجاز(، املعقبون من آل أيب طالب 3/ 396.
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إيضاح أمساء املواقع اليت وردت يف مطلب املنتقلة

حرف الألف

)َأّرَجاُن(: بفتح األلف وتشديد الراء أو سكونا وفتح اجليم ويف آخرها النون، بلدة 
قديمة يقال هلا اليوم: ببهان، وعامة العجم يسّمونا أرغان، وهي مدينة كبرية كورة من 
فارس، وهي بّرية بحرية، سهلية جبلية، بينها وبني البحر مرحلة، تقع مدينة ببهان حاليًا 

غرب البالد يف مافظة خوزستان.

قال السيوطي: أرجان من األهواز وكذا قاله السمعاين)1(.

)َأْرَدبِْيُل(: بفتح فسكون وفتح الدال أو ضّمها وكرس الباء وسكون الياء ويف آخرها 
الالم، مدينة كبرية يف فسيح من األرض شقي أذربيجان من بالد العجم عىل نر بالق 
غربًا،  اخلزر  بحر  عن  مياًل  و)35(  تربيز  عن  أميال   )110( تبعد  صو،  قره  أو  جاي 
ارتفاعها عن سطح البحر مخسة آلف قدم، وهي يف حضيض جبل شاهق اسمه َسَبالن. 

إليه، خرج  بناها أردبيل بن أرميني بن لنطي بن يونان فنسبت  قال السمعاين: لعّله 
منها مجاعة من املحّدثني والعلامء. 

قال القزويني: والفار با كثري، وللسنانري با عّزة.

)1( األنساب 1/ 107، معجم البلدان 142/1-144،مشاهد/ 16، )الكّشاف( من املنتقلة/ 363، لّب 
ويف  بالغني  أرغان  هلا  ويقال  خوزستان  بالد  من  األهواز  كور  من  أرجان  املحّقق:  قال   45  /1 اللباب 

عرصنا يقال هلا: ببهان.
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وكانـت عاصمـة امللـوك الصفوية، وبا مدفن الشـاه إسـامعيل احليـدري الصفوي، 
وقـد توالـت عليهـا األيـادي، وتارخيهـا مقـرون بتاريـخ أذربيجـان)1( وكانـت قبـل 

قصبتها)2(. اإلسـالم 

وحاليـًا هـي عاصمـة مافظـه أردبيـل، وتقـع عـىل بعـد حـوايل )70 كم( مـن بحر 
قزويـن، و )210 كـم( عن مدينـة تربيز، وعىل ارتفـاع )1263( مرتًا وتصل مسـاحتها 

إىل )110/ 18كـم(.

)َأْصَبَهاُن(: بكرس األلف أو فتحها، وسكون الصاد املهملة وفتح الباء املوّحدة واهلاء 
ويف آخرها النون بعد األلف، وترسم أيضًا أصفهان، وهي أشهر بلدة باجلبال يف إيران، 

وكانت اساًم لألقليم بأرسه، واسمها قدياًم )َجْي( ثّم صارت اليهودية. 

واسمها معرب من )سپاهان( بمعنى مدينة اجليوش، أو أّنا مرّكبة من )أصبه( بمعنى 
البلد و)هان( يعني الفارس أو اجلمع، ومعنامها )بلد الفرسان(، وكانت مجوع عساكر 
األكارسة جتتمع إذا وقعت هلم واقعة يف هذا املوضع مثل عسكر فارس وكرمان وكور 

األهواز واجلبال فعّرب وقيل أصبهان. 

وتقع يف وسط سهل عىل ضّفة نر )زاينده رود( من اجلهة الشاملية، تبعد عن طهران 
)210( أميال إىل اجلنوب.

وقد جعلها الشاه عّباس الصفوي عاصمة دولته يف أوائل القرن احلادي عش اهلجري، 
وأنشأ فيها القصور الشاخمة واألبنية الفاخرة، وأصبحت لعظم مكانتها ومجاهلا توصف بـ 

)1( منجم العمران 1/ 208 209، األنساب 1/ 108، )الكّشاف( من املنتقلة/ 363، اللباب 1/ 41، لّب 
اللباب 1/ 45، معجم البلدان 145/1.

)2( مراصد الّطالع 1/ 53.
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)نصف الدنيا(، وفتحت يف حكومة عمر سنة 21 للهجرة.

خرج منها مجاعة من العلامء يف كلِّ فن، قدياًم وحديثًا، وُصنّف يف تارخيها كتب عّدة 
قدياًم وحديثًا)1(.

ا من الغرب  تّدها من الشامل مدينتا كاشان وَنَطنْز، ومن اجلنوب مدينة شهر رضا، أمَّ
مدينة نجف آباد، وتتصل شقًا بمدينة نائني، امتازت أصفهان عرب العصور بكثري من 
من  أصفهان  حكام  اهتم  فقد  إيران،  مدن  من  عديد  عىل  قدمتها  التي  احلضارية  املعامل 
البوهييني والصفويني بالعامرة وفنونا ممَّا كان هلا بالغ األثر يف تطور املدينة وهي من أكثر 

مناطق إيران شهرة يف العامل. 

)إقليـد( يبـدو أّن هـذه التسـمية حديثـة، هي مدينـة إيرانيـة يف مافظة فـارس وهي 
مركـز مقاطعـة إقليـد، وتقـع هـذه املدينـة عـىل طريـق أصفهـان إلـی شـرياز عـىل بعد 
)220كـم( تقريبـًا مـن شـرياز، ويمـّر املسـافر إليهـا مـن أصفهـان بمدينـة )آبـاده( ثّم 

ينحـرف يمينًا باجّتـاه )سـورمق()2(.

بالد  من  طربستان  سهل  يف  مدينة  اسم  لم،  بعدها  امليم  وضّم  األلف  بمّد  )آُمُل(: 
فارس، وهي قصبتها، بينها وبني )سارية( ثامنية عش فرسخًا وبينها وبني )الرويان( اثنا 
عش فرسخًا، وبينها وبني )شالوس( اثنا عش فرسخًا، وآمل - أيضًا - مدينة مشهورة 
يف غريب )جيحون( يف طريق )بخارا( من )مرو(، ويقال هلا: آمل زم، وآمل الشط، وآمل 

)1( منجم العمران 1/ 287، 289، 302، األنساب 1/ 183، اللباب 1/ 69، معجم البلدان206/1-
الناس/  ألنساب  األساس   ،12 مشاهد/   ،364 املنتقلة/  من  )الكّشاف(   ،66  /1 اللباب  210،لّب 

.565
)2( چهره درخشان 2/ 135 139، انظر خريطة إيران )نقشه راهنامى مجهورى إسالمى إيران(.
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املفازة، وآمل جيحون، وتسّمى: آمو و آموية، خّربا التاتار، املراد هنا البلدة األُولی)1(.

هي مدينة يف مافظة مازندران يف إيران وهي أكرب مدن املحافظة، يبعد مركز آمل عن 
شاطئ بحر قزوين )18 كم( وعن سلسلة جبال الربز حوايل )6 كم( كام تبعد آمل حوايل 

)180كم( شامل شق مدينة طهران.

)حرف الباء(

)َبابُِل(: ببائني األُوىل مفتوحة والثانية مكسورة، بينهام ألٌِف ثّم لم، اسم ناحية منها 
الكوفة واحِلّلة، ينسب إليها السحُر واخلمُر ويقال: إنَّ أول من سكنها نوح عليه السالم، 
القديمة  وبالبابلية  إيلو(،  )باب  البابلية  باللغة  وهي  األلسن  لتبلبل  بابل  سميت  وقيل 
)باب إيليم(، وبالعربية )بابل(، وبالعربية أطالل بابل، وهي واحدة من أشهر املدن يف 
البابلية( منذ أوائل األلفية  النهرين )الدولة  القديم، وكانت عاصمة جنوب بالد  العامل 
الثانية حّتى أوائل األلفية األُوىل قبل امليالد وعاصمة المرباطورية اجلديدة )الكلدية( يف 
القرنني السابع والسادس قبل امليالد، ملا كانت يف ذروة عظمتها، وتقع خرائبها الواسعة 
عىل نر الفرات جنوب بغداد بحوايل )55( مياًل )88كم( قرب مدينة احلّلة احلالية يف 

العراق، ومن أشهر ملوكها هو محورايب )1792 1750 ق. م()2(.

)1( األنساب 1/ 62، اللباب 1/ 22، معجم البلدان255/1، لّب اللباب 1/ 31، منجم العمران 6/ 18، 
الشيعية 2/ 86 آمل اسم  املعارف اإلسالمية  دائرة  املنتقلة/ 361، ويف  مشاهد/ 17، )الكّشاف( من 
منطقة ومدينة قديمة جّدًا يف إيران والنهر املهّم يف قضاء آمل هو )هزار( يمّر وسط مدينة آمل... ويقّسم 
آباد،  ممود  مدينة  وقاعدته  و)هزار(  آمل.  مدينة  وقاعدته  املركزي  القسم  أقسام:  ثالثة  إىل  آمل  قضاء 

و)لرجيان( وقاعدته قرية )گزَنك(، مراصد الّطالع 1/ 87.
املوسوعة  عن  ترمجها  القديم  العراق  )مدن  العراقية  املدائن  موسوعة   ،311-309/1 البلدان  معجم   )2(

الربيطانية(/ 81، ُأصول أسامء املدن/ 36 37.
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بذا  واملشهور  واحلّلة،  الكوفة  منها  ناحية  اسم  الباء  بكرس  بابِل  كّمونة:  السّيد  قال 
السم املدينة اخلراب بقرب احلّلة، وإىل جانبها قرية تسّمى اآلن )بابل( عامرة)1(، وهي 

اليوم اسم مافظة يف وسط العراق مركزها مدينة احلّلة. 
تقع خرائب املدينة القديمة اليوم وسط العراق تقريبًا شامل مدينة احلّلة عىل بعد نحو 

)90كم( جنوب بغداد، عىل مرى قديم للفرات. 
)َبْرَبَرة(: بالفتح ثّم السكون ثّم فتحتني ويف اآلخر تاء قصرية، وهي جزيرة بني بالد 

ْنج وساحل اليمن)2(، وأهلها سودان جدًا. احلََبش والزَّ
وأيضًا  الصومال  ألرض  عاصمة  قرون  لعدة  وكانت  الصومال،  غرب  شامل  تقع 
بغالبها  الربيطانية من عام 1870 حتى 1941م، هي  للصومال  العاصمة الستعامرية 

ميناء بحري، وهي امليناء الوحيد املتواجد يف الساحل اجلنويب من خليج عدن.
وفتح  الراء  وسكون  املوّحدة  الباء  بفتح  بردعةـ  مهملة  بدال  تروى  وقد  )َبْرَذعة(: 
الدال املهملة ويف آخرها العني املهملة، بلدة بأقص أذربيجان، وقيل: هي مدينة أّران، 

وقيل إّنا كانت كبرية، بسعة فرسخ يف فرسخ، ثّم خربت)3(.

)َبُرْوِجْرد(: بالفتح أو الضّم، ثّم الضّم ثّم السكون وكرس اجليم وسكون الراء ودال 
مدينة  وصارت  كربت  ثّم  القرى  يف  تعّد  كانت  الكرج،  وبني  دان  مَهَ بني  بلدة  مهملة، 

)1( مراصد الّطالع 1/ 145، مشاهد/ 22، خمترص/ 351.
)2( معجم البلدان 369/1، خمترص/ 351، مراصد الّطالع 1/ 176 قال: عىل ساحل بحر اليمن وبحر 

الزنج، وأهلها سودان جّدًا.
)3( معجم البلدان 379/1، اللباب 1/ 135 136، لّب اللباب 1/ 115، )الكّشاف( من املنتقلة/ 267 

268، مراصد الّطالع 1/ 182.
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حصينة كثرية اخلريات، خرج منها مجاعة من العلامء)1(.

وهي إحدى مدن إيران يف مافظة لرستان.

)َبَسا(: بفتح الباء والسني املهملة آخرها ألف، ذكرها شيخ الشف العبيديل)2(، وقال 
السمعاين عن فسا: وهي بلدة من بالد فارس، يقال هلا: بسا)3( وذكرها اجلزري قال: 
فارس  وأهل  فسوي،  بالعربية  إليها  والنسبة  فسا،  وبالعربية  بسا  هلا  يقال  بفارس  بلدة 

ينسبون إليها الَبساِسريي)4(، كذا قاله احلموي)5(.

دار  هلا  يقال  اخلليفة،  ودار  األزج  باب  وراء  كبرية  مّلة  وببغداد  اللباب:  لّب  ويف 
البساسريي)6(، واملقصود يف هذا البحث املنطقة األُولی.

ة(: بفتح الباء املوّحدة وسكون الصاد املهملة وفتح الراء، ومها برصتان:  )البرصة، َبرْصَ
ا البرصتان: فالكوفة والبرصة، ونحن بصدد التي  العظمى بالعراق وأخرى باملغرب وأمَّ
يف العراق، بناها عتبة بن غزوان يف حكومة عمر بن اخلّطاب سنة سبع عشة للهجرة، 
دجلة  ملتقى  عند  وهي  منها،  أقدم  واإلبّلة  اإلبّلة  بقرب  وهي  صنم،  بأرضها  يعبد  ومل 
العرب، وبا كانت وقعة اجلمل سنة )36( للهجرة؛  والفرات، ويعرف ملتقامها بشط 

 ،368 املنتقلة/  من  )الكّشاف(   ،28 مشاهد/   ،189  /1 الّطالع  404/1،مراصد  البلدان  معجم   )1(
 ،121  /1 اللباب  لّب  مهذان،  من  فرسخًا  عش  ثامنية  عىل  اجلبل  بالد  من  قال:   ،346  /1 األنساب 

موسوعة املدائن العراقية/67.
)2( التهذيب/ 290.

)3( األنساب 4/ 362.
)4( معجم البلدان 412/1، اللباب 1/ 149، مراصد الّطالع 1/ 195.

)5( معجم البلدان 412/1.
)6( السيوطي 1/ 126 اهلامش.
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وألمهّيتها فقد تداولتها الكثري من األيادي، وكانت قدياًم من أشهر املدن وأكثرها علاًم وأدبًا 
وأعظمها جتارة وأجّلها شأنًا ول سّيام أّيام العّباسيني، وكان يقال هلا: قّبة اإلسالم، وخزانة 

العرب، وتأيت بعد بغداد يف شهرهتا، وقد ذّمها أمري املؤمنني عليه السالم يف بعض خطبه. 

ويقّسم لواء البرصة سابقًا إىل أربع مترّصفيات و)22( قضاًء و)15( ناحية وأشهر 
مدنا املنتفگ وكورته وعامرة ثّم القطيف واهلفوف وغريها، وهي ثغر العراق البحري 

الذي ينفتح عىل العامل)1(.

)َبْعَلبك(: بفتح الباء املوّحدة والالم بينهام عني مهملة ساكنة وباء ُأخرى ويف آخرها 
الكاف، وهي مرّكبة من كلمتني )بعل- بك( معنامها بالفينيقية: رّب الوادي، ويف العربية: 
ا أْن يكون ُنسب الصنم إلی بك  َبعل اسم صنم وبك أصله من بك ُعنَُقه أي دّقها، فإمَّ
آثار عظيمة  فيها  وهو اسم رجل، أو جعلوه يبك األعتاق، وهي مدينة قديمة شهرية، 
وقصور عىل أساطني الرخام، تقع عىل مسافة )36( مياًل من دمشق إىل الشامل الغريب 
وعن طرابلس )38( مياًل وثالثة أرباع امليل، افتتحها املسلمون سنة )14( من اهلجرة، 
العثامين، وتبعت بعد ذلك ولية  ويف سنة )922( استوىل عليها السلطان سليم األّول 
دمشق، ثّم أصبحت إحدى مدن لبنان بعد تقسيم بالد الشام إّبان الستعامر احلديث)2(.

وتقع مدينة بعلبك حاليًا يف لبنان يف شامل سهل البقاع وشق نر الليطاين، وتيط 
با من الشق والغرب سلسلتا جبال لبنان الشقية والغربية، تبعد عن العاصمة بريوت 

)1( معجم البلدان 430/1-440، منجم العمران 2/ 133 135، مشاهد/ 30، )الكّشاف( من املنتقلة/ 
368، األنساب 1/ 379، اللباب 1/ 158، لّب اللباب 1/ 132.

اللباب 1/  لّب  اللباب 1/ 161،  العمران 2/ 136، مشاهد/ 39،  منجم  البلدان 453/1،  )2( معجم 
135، )الكّشاف( من املنتقلة/ 369، مراصد الّطالع 1/ 207 208.



املطلب الرالع – منتقلة العّباسيين العلويين

285

حوايل )83 كم( إلی الشامل الشقي.

)َبْغَداُد(: بفتح الباء املوّحدة أو ضّمها وسكون الغني وفتح الدال املهملة وبعدها ألف 
ويف آخرها الدال، كانت تسّمى قدياًم )بغداذ( نايتها الذال.

)بغداد(،  قالوا  لذلك  الشيطان(،  )عطّية  يعني  ألّنه  السم،  هذا  يكرهون  والفقهاء 
السالم(،  )وادي  هلا  يقال  دجلة  ألّن  السالم(  )مدينة  وسّميت  لغات)1(،  سبُع  وفيها 
منها  الشقي  اجلانب  عرف  بالبساتني،  مفوف  دجلة  نر  جانبي  عىل  مجيل  وموقعها 
بالرصافة، وكان مقّرًا للرشيد العّبايس، واجلانب الغريب بالكرخ، وهو مقّر أيب جعفر عبد 
اهلل بن مّمد بن علِّ بن عبد اهلل بن عّباس بن عبد املّطلب، بناها سنة )145( هجرية، وتّم 
بناؤها سنة )149هـ( وانتقل إليها من اهلاشمية التي اختّطها أخوه السّفاح قرب الكوفة.

وبغداد ُأمُّ الدنيا وسيدة البالد وهي مدينة عظيمة فائقة يف حسنها وانتظامها عىل مجيع 
البلدان، وما أروع ما قاله الصاحب بن عّباد فيها: بغداد يف البالد، كاألُستاذ يف العباد)2(.

وهي مّط أنظار العامل ويف سنة )656هـ( هجرية ُقتِل فيها املستعصُم باهلل آخر احلكام 
العّباسيني عىل يد هولكو، وهي أشهر من أْن تذكر)3(.

دجلة،  نر  عىل  تقع  بغداد،  مافظة  ومركز  العراق،  مجهورية  عاصمة  حاليًا  وبغداد 

)1( مراصد الّطالع 1/ 209.
)2( يتيمة الدهر يف ماسن أهل العرص 3/ 183.

 ،352 خمترص/   ،162  /1 اللباب   ،139  137  /2 العمران  منجم   ،457-456/1 البلدان  معجم   )3(
مشاهد/ 39، )الكّشاف( من املنتقلة/ 369، املدائن العراقية/ 43 قال: أّما )دار السالم( فهو مقتبس 
ِْم َوُهَو  اَلِم ِعنَْد َربِّ من اسم دجلة نر السالم ونر اللبن يف أنار اجلنّة واقتداًء بقوله تعاىل: }هَلُْم َداُر السَّ

َولِيُُّهْم باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن{ )األنعام/ 127(، علل الشائع/ 24، مراصد الّطالع 1/ 209.
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يف املنطقة الوسطية للعراق، حيث تقع ما بني املدن الرئيسية شاملً وجنوبًا، فتبعد عنها 
بعد )350 كم(  املوصل عىل  من  كلٌّ  تقع شاملً  بينام  اجلنوب،  إىل  البرصة )445 كم( 

وأربيل عىل بعد )320 كم(.

)َبْلُخ(: بفتح الباء املوّحدة وسكون الالم ويف آخرها اخلاء املعجمة، مدينة مشهورة 
اثنا عش فرسخًا،  ترمذ  بينها وبني  ذكرًا وأكثرها خريًا،  أجّلها وأشهرها  بخراسان من 
ويقال جليحون: نر بلخ)1(، وهي واقعة عىل نر جاسك، أكثر سّكانا أفغان، افتتحها 
العرب سنة )31( هجرية عىل يد األحنف بن قيس يف حكومة عثامن بن عّفان، قال عبيد 

اهلل بن عبد اهلل احلافظ:

ُمكَرهًا بــغــداَد  فــارقــُت  وقــد  ــوُل  والكرِخأق الَقطيعِة  أهــل  عى  ســاٌم 

ــُه ــاُف َفقلبي إىل كرٍخ وَوجهي إىل َبلخ)2(هــــواَي ورائــــي واملـــســـُر خ

)مزار  الولية  عاصمة  عن  تبعد  أفغانستان،  يف  بلخ،  ولية  يف  صغرية  مدينة  وهي 
شيف( بحوايل 20 كيلومرتًا، وتقع شامل غربا، ومن اجلنوب تبعد عن نر )آمودريا( 

بحوايل 74 كيلومرتًا، ومنه يتدفق عرب املدينة أحد روافد النهر. 

)بال( موضع يف اليمن بالقرب من قرية )اهلجر( ذكره مّمد بن مّمد بن حييى اليمني 
بن  اهلل  بن عبيد  اهلل  بن عبد  اهلل  بن عبيد  أبو جعفر مّمد  الشهيد  فيه  املقبور  الصنعاين، 
احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن علِّ بن أيب طالب عليه السالم يف أّيام اإلمام اهلادي 
عليه السالم إىل احلّق حييى بن احلسني بن القاسم)3(، ولعلها )بالد( بفتح أو كرس الباء: 

)1( األنساب 1/ 407، اللباب 1/ 172، )الكّشاف( من املنتقلة/ 369، مراصد الّطالع 1/ 217.
)2( مشاهد/ 54.

)3( نيل الوطر 2/ 272.
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بلد قريب من َحْجر الياممة)1(.

)بالد الرتك(: وهي كثرية، واسُمها اجلامع ُترِكستان، وكان نر جيحون القديم هو 
يف  كان  فام  وتُوران،  إيران  أي  والرتكية،  بالفارسية  الناطقة  األقوام  بني  الفاصل  احلّد 
شامله من األقاليم ساّمها العرب ما وراء النهر أي وراء نر جيحون وكان ُيقال هلا: بالد 
ُيطلقون هذا السم عىل  العرب، بل كانوا  الوسطى من  القرون  اهلياطلة، عند مصنّفي 

مجيع الشعوب والبالد التورانية فيام وراء جيحون)2(. 

الكّفار، أسلم مجاعة  قبل املشق من  قائاًل: وهم طائفة من  ك،  الرُتْ السمعاين  وذكر 
منهم، وقد ورد يف احلديث ذكرهم، ويقال هلم: بنو قنطورا ووصفهم: )كأّن وجوَههم 

املِجانُّ امُلْطرقة()3(، ول ندري أهّيم املقصود يف املطلب. 

إىل  أصبهان  بني  ما  وهي  العجم،  بعراق  املعروفة  للبالد  اسم  وهي  اجَلَبل(:  )بالد 
اجلبلية  البالد  من  ذلك  بني  وما  والرّي،  وقرمسني  والدينور  ومهذان  وقزوين  زنجان 

والكور العظيمة)4(. 

)بالد الَعَجم(: والنسبة إليها الَعَجمي بفتحتني.

والَعَجم تطلق عىل من ل حُيسن العربية)5(، وهذه البالد ما دون نر جيحون.

)1( معجم البلدان 476/1.
)2( منجم العمردان 2/ 152، )الكّشاف( من املنتقلة/ 406.

أمري  قول  هذا  يباج...  والدِّ ق  الرسََّ يلبسون  املطرقة،  املجانُّ  وجوههم  كأّن  أقول:   ،482  /1 األنساب   )3(
املؤمنني علِّ بن أيب طالب )عليهام السالم( يف وصف التتار، ورد ذلك يف اخلطبة رقم )124( من نج 

البالغة 2/ 14 شح مّمد عبده.
)4( منجم العمران 3/ 44، )الكّشاف( من املنتقلة/ 372.

)5( لّب اللباب 2/ 108.
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وُتركستان  اخلََزر  بحر  شاملً  حيّدها  الغربية،  آسيا  يف  هي  اجلغرافيني:  بعض  وقال 

وشقًا  آسيا،  يف  تركية  وغربًا  البرصة  وخليج  ُعاَمن  بحر  وجنوبًا  الروسيون،  والقوقاز 

أفغانستان وبلوچستان والرتكستان الروسّية، ومعظمها مؤّلفة من هضبات جبلّية شاهقة 

الشق  إلَّ  مجيع جهاهتا  قدم، وهي ماطة من  آلف  أربعة  إىل  ثالثة  من  ارتفاعها  يبلغ 

ز)1(. وكانت فارس قدياًم قبل اإلسالم  بجبال شاهقة الرتفاع أعظمها سلسلة جبال أْلرُبْ

ما بني نر بلخ إىل منقطع أذربيجان وأرمينية الفارسية إىل الفرات إىل برّية العرب إىل ُعامن 

ومكران وإىل كابل وطخارستان.

وهذا صفوة األرض وأعدهلا فيام زعموا.

جان...  ه، ودار أبجرد وَأرَّ وفارس مخس كور: اصطخر، وسابور، وأردشري، ُخرَّ

وقد روي يف فارس فضائل كثرية منها:

قال ابن هليعة: فارس والروم قريش العجم.

وقد روي عن النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وآله أّنه قال: »أبعد الناس إىل اإلسالم الروم، ولو 

كان اإلسالم معّلقًا بالثرّيا لتناولته فارس«)2(.

لفارس  التابعة  اإلمارات)3(  مجيع  پهلوي  رضا  الشاه  أخضع  املتأّخرة  العهود  ويف 

بالسم ليصبح اسمها )إيران(. 

)1( منجم العمران 2/ 103، 6/ 324 325.
)2( املصدر نفسه 6/ 324 325.

)3( وهي إمارة پشت كوه وإمارة املحّمرة وإمارة البختيارية.



املطلب الرالع – منتقلة العّباسيين العلويين

289

)حرف التاء(

)َتْبلِيـْس( )تِْفلِْيـس(: بكـرس أو فتح أّوله وسـكون ثانيـه وكرس الالم وسـكون الياء 
ويف آخرهـا السـني، بلـد يف أرمينيـة، وهـو صقع عظيم واسـع مـن جهة الشـامل، وقيل 
مهـا أرمينيـان الكربى والصغـرى، وإحدامها مـن بردعـة إىل باب األبـواب، واألُخرى 
إىل بـالد الـروم وجبل القبـق، فأرمينية الكربى )خـالط( ونواحيهـا، وأرمينية الصغرى 

)تفليـس( ونواحيها)1(.

قال السّيد اخلرسان: تفليس، بلد بأرمينية األُوىل، ويقال باّران وأهلها أرمن وغريهم 
هي  وتفليس  املسلمني،  من  خلقًا  با  وقتلوا  األرمن،  وملكها  األرمن،  بلغة  يتكّلمون 
بالد  من  بلدة  أّنا  السمعاين:  وعن  جورجيا)2(،  اليوم  تسّمى  التي  )كرجستان(  قصبة 

أذربيجان ممّا يل الثغر، وكذا قال اجلزري والسيوطي)3(.

السم  هذا  ظل  وقد  التاء،  بكرس  تفليس  باسم  العرب  لدى  تبلييس  مدينة  عرفت 
رسميًا حتى عام 1936 حينام غري السم إىل تبلييس، لِيشتق اسم لتبلييس.

يقع تبلييس يف جنوب القوقاز وحاليا هي عاصمة جورجيا وأكرب مدنا، يشق وسط 
املدينة نر كورا.

)تِنَِيس(: بكرس التاء وفتحها وكرس النون والياء نسبة إىل مدينة بديار مرص، وسّميت 
بتنس بن حام بن نوح)4(. 

)1( معجم البلدان 35/2-37،مشاهد/ 59.
)2( )الكّشاف( من املنتقلة/ 371، مراصد الّطالع 1/ 266 267.

)3( األنساب 1/ 493 494، اللباب 1/ 218، لّب اللباب 1/ 174.
)4( اللباب 1/ 226.
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وقيل هي جزيرة يف بحر مرص قريبة من الرّب بني الفرما ودمياط، والفرما شقّيها. 

قال السّيد اخلرسان: وحيتمل أّنا مصّحفة )َتنَس( بفتحتني والتخفيف وسني مهملة، 
آخر إفريقيا ممّا يل الغرب بينها وبني )وهران( ثامين مراحل وإىل )مليانة( يف جهة اجلنوب 

أربعة أّيام.

ــاّمل  ــرد الع ــى ينف ــة املرتق ــة صعب ــا قلع ــة داخله ــّورة حصين ــة مس ــي مدين وه
حلصانتهــا)1(. بســكناها 

ساحل  إىل  الفسطاط  من  مرص  أرض  فتّتسع  قائاًل:  اخلانجي  أمني  ممد  وذكرها 
البحر الرومي الذي عليه الَفَرما وتِنيس ودمياط ورشيد لالسكندرية)2(. وهي التي أمر 
مقوقس مرص وزيره بأْن يكتب إىل أيب ثوب بولية تنيس وأعامهلا، ولكنّه طغى بعد ذلك 
وجترّب ومّرت األّيام والليايل حّتى قدم أصحاب رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله إىل أرض 
مرص فمنع دفع اخلراج إىل مرص وإىل املقوقس وولده إىل أْن أذّله اهلل بأرس املسلمني له عىل 

يد يزيد بن عامر)3(.

تقع مدينة تنس عىل بعد )50 كم( شامل الشلف و)200 كم( غرب اجلزائر العاصمة، 
بني مدينتي )ششال( و)مستغانم( عىل الساحل الغريب للجزائر 

اللباب 1/ 226، األنساب 1/ 510، قال: تنيس، بلدة من بالد ديار  املنتقلة/ 371،  )1( )الكّشاف( من 
مرص يف وسط البحر واملاء با ميط وهي كورة من اخلليج، وسّميت بتنيس بن حام بن نوح، وهي من 
كور الريف، كان با ومنها مجاعة من املحّدثني والعلامء، وقال السيوطي يف لّب اللباب 1/ 177: تنيس 

بلد بآخر افريقية،معجم البلدان 48/2، مراصد الّطالع 1/ 277.
)2( منجم العمران 8/ 71.

)3( فتوح الشام 2/ 90 95.
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)تيس( موضعان:

أحدمها بني الكوفة والشام، مات با أبو اهليثم مالك بن التيهان، شهد صّفني مع علٍّ 
عليه السالم، ومات بعدها بتيس قاله يف الستيعاب)1(.

واآلخر جبل يف اليمن)2( وهو ما نعنيه. 

)حرف الثاء(

كاب،  )ثنّية(: الثنّية، كلُّ عقبٍة يف جبل مسلوكة، وغالبًا ما تضاف إىل علم فيقال: ثنية الرِّ
وثنية الُعقاب، وثنية امُلَرار، وثنية ِمدَران، وثنية املَذابيح، وثنية امَلَرِة، وثنية الَوَداع، وهي 
أشهر الثنيات لرتباطها بقّصة هجرة النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وآله من مّكة إىل املدينة، فأطّل 

عليهم منها وقالوا فيه:

ــنـــا ــيـ مــــــن ثـــــنـــــّيـــــات الــــــــــــــِوداْعطـــــلـــــع الــــــــبــــــــدُر عـــلـ

ـــــــــــا املــــــبــــــعــــــوُث فـــيـــنـــا ــاْعأيُّ ــ ــ ــط ــ ــ ــر امُل ــ ــ ــاألم ــ ــ ــَت ب ــ ــئـ ــ جـ

ــة ــنـ ــديـ ــَت رّشَفــــــــــــَت املـ ــ ــئـ ــ داْعجـ خـــــــَر  ــا  ــ ــ ي ِجــــْئــــَتــــنــــا 

فة عىل املدينة يطؤها من ُيريد مّكة.  وهو اسم من التوديع عند الرحيل، وهي ثنية ُمْشِ

بالثغور  هي  إذ  العقاب  ثنية  تكون  أْن  املحتمل  فمن  البحث:  ثنّية  يف  اخلرسان  قال 
الشامية قرب املصيصة عىل غوطة دمشق يطؤها القاصد إىل دمشق من محص)3(.

)1( مشاهد/ 60 عن )معجم البلدان 2/ 441، الستيعاب(.
)2( نيل الوطر 2/ 272.

)3( معجم البلدان 85/2-86، منجم العمران 3/ 24 25، )الكّشاف( من كتاب املنتقلة/ 372، مراصد 
الّطالع 1/ 300 301.
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)حرف اجليم(

)اجلبل(: ذكرناه سابقًا، ونسب السيوطي )اجلبل(: إىل جبال مَهذان وجبل َهرات، 
وجبل الِفضة)1(.

وعـّدد اجلـزري بعـض مناطـق اجلبـل)2( ومجعـه اجلبـال: قـال عبـد املؤمـن بـن 
عبـد احلـّق البغـدادي: اسـم علـم للبـالد املعروفـة اليـوم بعـراق العجم، وهـي ما بني 
أصبهـان إىل زنجـان وقزويـن ومهـذان والدينـور وقرميسـني والري، وما بـني ذلك من 

البـالد اجلبليـة والكـور العظيمة)3(.

)اجلبل األمحر الريفي(: قال السّيد جعفر األعرجي: من جبال باكسايا)4(، وقال ابن 
خّلكان: بادرايا وباكسايا من أعامل العراق)5(.

بغداد وواسط من اجلانب  البندنجني )منديل( وبادرايا )بدرة( بني  بلدة قرب  وهي 
الشقي يف أقص النهروان)6(، واجلبل األمحر يوجد يف صعدة يف اليمن أيضًا. 

)جبال ُحْلوان(: ُحْلوان، بضّم احلاء املهملة وسكون الالم والنون بعد الواو واأللف 
آخر عرض سواد العراق ممّا يل اجلبال، وهي بلدة كبرية عامرة ليس بأرض العراق بعد 
الكوفة والبرصة وواسط وبغداد ورّس من رأى أكرب منها، وأكثر ثامرها التني، وهي بقرب 

)1( لّب اللباب 1/ 194.
)2( اللباب يف هتذيب األنساب 1/ 256 257.

)3( مراصد الّطالع 1/ 309، معجم البلدان 103-102/2.
)4( الدّر املنثور 2/ 479.

)5( املسرية الدامية/ 46 عن )الكورد الشيعة/ 105(.
)6( الرصاع العراقي الفاريس ق3/ ف2/ 273.
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اجلبل، وليس للعراق مدينة بقرب اجلبل غريها، وقد فتحها جرير بن عبد اهلل يف زمن 
عمر بن اخلّطاب سنة )16هـ( وقيل )19هـ( هجرية.

ونقلت احلكايا عن نخلتيها وقد ذكرمها الشعراء.

وأحرق حلوان السلجوقيون سنة 1046م)1(.

يت بحلوان بن عمران  و)حلوان( يف عّدة مواضع منها حلوان العراق هذه، وقد ُسمِّ
يت به، وكان با رّمان ليس يف الدنيا مثله. بن ُقَضاعة، كان أقطعه إّياها بعض امللوك فُسمِّ

وحلوان أيضًا: بليدة بقوهستان بنيسابور، وهي آخر حدود خراسان)2(.

وهو  جديد  باسم  حلوان  من  قسم  عىل  ُأطلق  وقد  عش  الرابع  القرن  مصادر  ويف 
)درتنك( ووصفت حلوان ودرتنك بأّنام منطقتان متجاورتان.

وما إْن حّل القرن اخلامس عش حّتى كان اسم حلوان قد نيس متامًا، لتحّل مّله أسامء 
ملواضع عّدة، منها: زهاب، وكرند، وبشيوه، ورسبل زهاب، وقرص شريين، ونفط خانه، 

ورسمني، وخرسو آباد، ورزنه، ومنصور بيك، وغريها)3(.

جهة  من  فرسخني  نحو  الفسطاط  وبني  بينها  مرص  أعامل  من  قرية  أيضًا  وحلوان 
الصعيد مشفة عىل النيل، وقصدنا يف هذا البحث املدينة األُوىل.

باء موّحدة بلفظ الطيب وهو  ثّم السكون وآخره  )جبال الطيب(: الطيب، بالكرس 

)1( األنساب 2/ 290، منجم العمران 3/ 322 323، مشاهد/ 74، األخبار الطوال/ 126 اهلامش، لّب 
اللباب 1/ 254.

)2( مراصد الّطالع 1/ 418.
)3( الرصاع العراقي الفاريس ق3/ ف2/ 273.
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وبينها  لواسط  تابعة  كورة  وهي  وخوزستان،  واسط  بني  ُبليدة  وهي  الطّيبة،  الرائحة 
وبني كلِّ واحدة منهام ثامنية عش فرسخًا، وأهلها نبط ولغتهم نبطية وهي إحدى فروع 
هلجات اللغة اآلرامية من لغات اجلزيرة العربية التي يتكّلم با سّكان العراق قبل الفتح 
اإلسالمي)1(. وقد اندثرت بلدة الطيب، لتنشأ يف جوارها منذ القرن الرابع عش بلدة 
ُأخرى ورثت دورها يف املنطقة هي )بيات()2(، ويف الصفوة املثىل: الطيب شق دجلة 

ميسان من توابع العراق متامخة مع األهواز)3(.

تاريخ  كتاب  من  1468م(  )873هـ  سنة  حوادث  يف  ذكرها  جاء  الوند(:  )جبال 
العراق بني الحتاللني يف حروب حسن بيك وحسن عل مريزا قال: فلاّم وصل العسكر 
الكثري انكرس عل مريزا وهرب بنفسه منفردًا إىل جبل الوند، فساروا خلفه فلاّم وصلوا 
إليه وعرف أّنه مقبوض عليه أخرج سّكينًا وذبح نفسه فحملوه مّيتًا وجاءوا به إىل مهذان، 

واستوىل حسن بك عىل تربيز وأعامهلا)4(. 

ولعّلها سّميت باسم الوند ابن مري كرم ابن مري رضا من أعقاب مري نيدل ابن مري 
شهويرد ابن مري مّمد خان الذي ينتهي نسبه إىل شجاع الدين من ذراري احلارث بن 

عبد املّطلب عىل قول)5(.

)1( معجم البلدان 52/4-53،قال مّمد بن سريين: سمعت عبيدة قال سمعت عليًا عليه السالم: من كان 
سائال عن نسبتنا فإّنا نبط من كوثي قال عل ثويني: إّنام أراد عل أّن أبانا إبراهيم كان من النبط من أهل 

)كوثي( )موسوعة املدائن العراقية/ 43 44(، )منجم العمران 7/ 291 292(.
)2( الرصاع العراقي الفاريس ق3/ ف2/ 275، اللباب 2/ 294، لّب اللباب 2/ 97.

)3( احلسني/ 431.
)4( عّباس العّزاوي 3/ 186 187.

)5( األساس ألنساب الناس/ 22 25.
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وقيل ينتهي نسب آل شجاع الدين إىل العّباس)1( بن علِّ بن أيب طالب عىل قول آخر.

اآلق  مملكة  من  الشاملية  الوليات  حاكم  الوند  باسم  سّميت  أو  ذلك)2(  غري  وقيل 
قويونل، وقد ذكره املسرت ستيفن هيمسل لونكريك يف أحداث سنة )1467( قال: وحرض 
حسن بنفسه فوجد أبوابًا مغلقة مل تفتح له إلَّ باحلرب واحلصار فقتل الوند، وعنّي حسن 

احلّكام للعراق العريب واجلزيرة واجلبال واختفت ساللة القره قويونل إىل األبد)3(.

عىل  املعاهدة  نّصت  حيث   ،1847 سنة  املربمة  الثانية  اررضوم  معاهدة  يف  وجاء 
القسم الشقي )أي مجيع األرايض اجلبلية( من منطقة  العثامنية إليران  الدولة  أْن ترتك 
زهاب، وبذا أصبح خط احلدود ينحدر مع قسم جبال مريوان )أورمان( تاركًا منطقة 
شريان يف العراق ثّم ينحدر مع سفوح جبال محرين حّتى يلتقي بنهر حلوان )الوند( عند 

بلدة قرص شريين)4(.

الوند )مريزا أوغلو( هو من  القائد  النهر نسبة إىل  الفيليني: سّمي  ويف تاريخ الكرد 
قوينلو  اآلق  دولة  مؤّسس  الطويل(  حسن  السلطان  حسن  )ُأوزون  السلطان  أحفاد 
اخلروف األبيض، لقد استشهد القائد الوند )مريزا أوغلو( يف إحدى املعارك عىل ضفاف 

النهر وسّمي النهر بعدئٍذ تيّمنًا باسمه وتليدًا لذكره بنهر الوند)5(. 

يّتضح من ذلك أّنا اآلن من توابع إيران، والوند مدينة تقع إىل اجلنوب الشقي من 

)1( تاريخ الكرد الفيليني/ 276 277 وثيقة رقم 3 و 4.
)2( الدّر املنثور 2/ 482، مايض النجف 3/ 223.

)3( أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث/ 30 31.
)4( الرصاع العراقي الفاريس ق3/ ف2/ 263 264.

)5( زكي جعفر الفيل العلوي/ 81.
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قزوين يصلها املسافر من قزوين ماّرًا بـ )بريستان( ثّم التوّجه جنوبًا إىل مدينة الوند. 

ويوجد يف العراق منطقة الوند وهي من توابع كربالء املقّدسة قريبًا من قضاء املسّيب 
باجّتاه بغداد اشتهر ذكرها يف الثورة العراقية الكربى عام )1920م( حيث تصّدت مجوع 
الثائرين للقّوات الربيطانية يف هذه املنطقة وتواقف الطرفان عندها مّدة من الزمن قبل 

اندحار الثّوار، ول نعرف بالضبط مكان جبال الوند هلذا.

)اجُلْحفة(: بالضّم ثّم السكون والفاء، كانت قرية كبرية ذات منرب عىل طريق املدينة 
من مّكة عىل أربع مراحل وهي ميقات أهل مرص والشام إْن مل يمّروا عىل املدينة، فإن 

مّروا فميقاهتم ذو احلليفة.

وكان اسـمها َمهيَعـة وإّنـام سـّميت اجلحفـة ألّن السـيل اجتحفهـا ومحـل أهلهـا يف 
األعـوام. بعض 

وعـىل ثالثـة أميـال أو أربعـة منهـا )غديـر خـم( الـذي نزلـه رسـول اهلل صـىلَّ اهلل 
عليـه وآلـه عنـد منرصفـه مـن حّجة الـوداع، وأخـذ البيعـة ألمـري املؤمنني عـلِّ بن أيب 

السـالم)1(. طالب عليهـام 

)ُجْرَجاُن( أو )گرگان(: بضّم اجليم وسكون الراء املهملة واجليم والنون بعد األلف، 
يعّدها  وبعض  هذه  من  يعّدها  فبعض  وخراسان  طربستان  بني  عظيمة  مشهورة  مدينة 
وقيل:  امللك،  عبد  بن  سليامن  أّيام  املهّلب  بن  يزيد  فتحها  حسنة  بلدة  وهي  هذه،  من 
ن سنة )18هـ()2(، وقد خرج منها خلق من األُدباء والعلامء  فتحها صلحًا سَويد بن ُمَقرَّ

)1( معجم البلدان 2/ 111 )الكّشاف( من املنتقلة/ 372، منجم العمران 3/ 62، خمترص/ 356.
 ،200  /1 اللباب  لّب   ،63  /2 األنساب   ،77  ،75  /3 العمران  منجم   ،119/3 البلدان  معجم   )2(

األساس/ 566، لباب اللباب يف ترير األنساب 1/ 200.
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همي.  والفقهاء واملحّدثني، وهلا تاريخ أّلفه محزة بن يزيد السَّ

الربمكـي  منهـم  والسـخاء...  ـرت  بالسِّ كثـريون موصوفـون  رجـال  منهـا  وخـرج 
املأمـون.  صاحـب 

قال السّيد كّمونة: والظاهر أّن جرجان هي املدينة املساّمة ُگرگان، بالضّم وآخره نون 
وإذا عّرب قيل: جرجان، وهي عىل ثالثة مواضع أحدها هذه املدينة املشهورة التي بني 

طربستان وخراسان)1(.

)جزيرة بني زبيد(: اجلَِزيرة جتمع عىل َجَزائر وُجُزر وُجْزر: أرض ينجزر عنها املّد أي 
ينكشف عنها املاء، أرض حييط با املاء من كلِّ جهة)2(.

ولعّل هذه اجلزيرة اختّصت ببني زبيد، والنسبة إىل ُزَبْيد )الُزَبْيدي(: بضّم الزاي وفتح 
الباء املنقوطة بواحدة بعدها ياء معجمة بنقطتني من تتها ويف آخرها دال مهملة، وَزبِْيد 
قبيلة قديمة من مذحج أصلهم من اليمن نزلوا الكوفة، واسمه منبه بن صعب، وهو زبيد 
األكرب، وإليه ترجع قبائل زبيد، ومن ولده منبه بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن 

منبه بن صعب بن سعد العشرية ابن مالك بن أدد، وهو زبيد األصغر)3(.

وذكر جزيرة بني زبيد عل رّباين خلخايل يف معرض حديثه عن قرب محزة بن القاسم بن 
علِّ بن حسن بن عبيد اهلل بن العّباس)4(.

)1( مشاهد/ 64، منجم العمران 7/ 239، چهره درخشان 2/ 211.
)2( املنجد يف اللغة واألعالم/ 89.

)3( األنساب 3/ 150.
)4( چهره درخشان 2/ 153.
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)حرف احلاء(

)احلائر(: وتلفظ احلاير، بعد األلف ياٌء مكسورة وراء، وهو يف األصل حوض يصبُّ 
إليه سيل املاء من األمطار، سّمي بذلك ألّن املاء يتحرّي فيه ويرجع من أقصاه إىل أدناه. 

واحلائر اسم ملوضع قرب احلسني عليه السالم ألّنه يف موضع مطمئّن الوسط مرتفع احلروف.

وإذا عنوا كربالء قالوا احلَرْي بال إضافة.

ويرى جعفر اخلليل أّن تسمية احلائر قبل اإلسالم وأّنه اسم عريب وأّن العرب سكنوا 
هذه البالد منذ عصور اجلاهلية، وهناك أيضًا حائر َمْلَهم بالياممة قال األعشى:

مـــــاِرِد إىل  ِمــــْهــــراس  ــر)1(فــــُرْكــــُن  ــائـ ــاحلـ فـــقـــاع َمـــنْـــفـــوحـــة فـ

واملقصود يف هذا البحث احلائر احلسيني. 

)احِلَجاُز(: بالكرس وآخره زاي نسبة إىل حجاز مّكة وما يتعّلق با إىل املدينة يقال هلا 
احلجاز بني هتامة ونجد، فمّكة هتامية واملدينة حجازية والطائف حجازية، وللبلدانيني يف 

تديده أقوال كثرية ذكرها احلموي يف معجمه، وفيه أشعار رقيقة)2(.

اُن(: بالفتح وتشديد الراء وآخره نون، وهي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة  )َحرَّ

طريق  عىل  وهي  يومان  قة  الرَّ وبني  يوم  الّرها  وبني  بينها  ُمرض  ديار  قصبة  وهي  أقور 

أّول من  إبراهيم عليه السالم ألّنه  َباران أخي  املوصل والشام والروم... قيل سّميت 

بت فقيل حّران.  بناها فُعرِّ

)1( معجم البلدان 208/2-209، منجم العمران 3/ 203 204، مشاهد/ 69، )الكّشاف( من املنتقلة/ 
375، موسوعة العتبات املقّدسة )قسم كربالء( 1/ 22 26، األساس/ 566.

)2( معجم البلدان 218/2-220، منجم العمران 3/ 218، مراصد الّطالع 1/ 380.
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الفضالء والعلامء  بلدة من اجلزيرة كان با ومنها مجاعة من  السمعاين: حّران  وقال 

يف كلِّ فّن وهي من ديار ربيعة وهلا تاريخ عمله أبو عروبة احلسني ابن أيب معش احلّراين 

احلافظ ذكر فيه مجاعة كثرية من أهل اجلزيرة ساّمه تاريخ اجلزريني.

وحّران بطن من مهْدان، وقال الدارقطني: حّران قبيلة من محري سمي باسم حّران بن 

عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل. 

فأّما املنسوب إىل حّران البلد املشهور وسّميت حّران باران بن تارج، وهو أبو لوط 

النبيِّ عليه السالم، غرّيوا هاران وقالوا: حّران. 

بعد  األرض  عىل  ُبنيت  مدينة  أّول  أّنا  قوم  وذكر  باجلزيرة،  مدينة  السيوطي:  وقال 

الطوفان، وكانت منازل الصابئة وهم احلّرانّيون. وفيها قتل إبراهيم بن مّمد بن علِّ بن 

عبد اهلل بن عّباس بن عبد املّطلب، وهو املعروف بإبراهيم اإلمام الذي بايعه أبو مسلم 

اخلراساين يف ربيع األّول سنة ثالثني ومائة، وقبض عليه مروان بن احلكم بحّران وأقام 

عىل احلبس حّتى قتل، وقال فيه ُسَديف بن َميمون:

الدين)1(قد كنت أحسُبني جلدًا فَضْعَضعني ِعْصَمُة  فيه  ان  بــَحــرَّ ــٌر  َق

)1( معجم البلدان 235/2-236، مراصد الّطالع 1/ 389، األنساب 2/ 232، لّب اللباب 1/ 240، 
منجم العمران 3/ 241 242 وفيه قتل إبراهيم بن مّمد سنة 232هـ، مشاهد/ 71 قال: والقتيل الذي 
بحّران هو إبراهيم اإلمام ابن مّمد بن علٍّ قتله يزيد بن املهّلب وأصحابه وقتله يعرف بيوم العقر وكان 
اشتباه  هذا  أقول:  العقر  يوم  باملروءة  مروان  بنو  وضحى  كربالء،  يوم  بالدين  حرب  بنو  َضّحى  يقال: 
من السّيد كّمونة فيوم العقر هو الذي ُقتل فيه يزيد بن املهّلب سنة )102هـ( وهو ما يعرف بعقر بابل 
إبراهيم  أّما  كربالء،  عقر  غري  وهو  القادسية  مافظة  الشامية  قضاء  املهنّاوية  ناحية  توابع  من  اآلن  وهو 
اإلمام فقاتله هو مروان بن ممد حبسه بحّران حتى مات، و قيل: بل قتل كام يف معجم البلدان للحموي 

235/2. قال الفرزدق يشّبب بعاتكة بنت عمرو بن يزيد األسدي زوج يزيد بن املهّلب:
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كثرية  واسعة  عظيمة  مدينة  املوّحدة،  الباء  آخرها  ويف  والالم  احلاء  بفتح  )َحَلُب(: 
قاله  أّيامنا  يف  قنرّسين  جند  قصبة  وهي  واملاء  األديم  صحيحة  اهلواء،  طّيبة  اخلريات 
ّجاجي سّميت حلب ألّن إبراهيم عليه السالم كان حيلب فيها غنمه  احلموي)1(، قال الزَّ
ق به فيقول الفقراُء حلَب حلَب فسّمي به، وقلعة حلب مقام إبراهيم  يف اجلمعات ويتصدَّ
اخلليل وفيه صندوق به قطعة من رأس حييى بن زكريا عليه السالم ظهرت سنة )435هـ( 
ويف غريب البلد يف سفح جبل َجْوَشن قرب املحسن بن احلسني يزعمون أّنه سقط مّلا جيء 
العراق لُيحَمل إىل دمشق ويسّمى مشهد السقط، فدفن هناك)2(، وينسب  بالسبي من 

إليها خلق كثري من العلامء قدياًم وحديثًا)3(.

حلب هي أكرب مدينة يف سوريا وهي عاصمة مافظة حلب، تقع شامل غريب سوريا 
عىل بعد )310 كم( من دمشق.

)مِحُْص(: بالكرس ثّم السكون والصاد املهملة، بلد مشهور قديم كبري يف سورية بني 
بن  امَلْهر  بن  محص  له  يقال  رجل  بناه  ويؤّنث..  ُيذّكر  الطريق  نصف  يف  وحلب  دمشق 

ــّرا ح أصــبــحــن  امُلــَزيــنّــات  ــا  م ــر بــابــلإذا  ــق ــىل ع وبـــكـــني أشـــــاًء عـ
ــا ــت امُلــــــاءة أّنـ ــن ــم طــالــب ب ــ ــلوك ــزي ــان الــشــبــاب امل ــعـ ــر ريـ ــذّكـ تـ

وقد ذكر ذلك الدكتور مصطفى جواد يف الرتاث العريب، وأبو الفرج يف األغاين والطربي يف تارخيه، وللمظّفر 
التبس ذلك عىل كثري من  العلقمي 3/ 310 320، وقد  بحث واٍف بذا اخلصوص يف موسوعة بطل 
األعالم أمثال احلموي يف معجمه وابن خّلكان يف وفيات األعيان، آل املهّلب بن أيب صفرة/ 121 122.

)1( معجم البلدان 282/2، منجم العمران 3/ 311، 314، مشاهد/ 73.
)2( األنساب 2/ 289، منجم العمران 3/ 311، اللباب 1/ 379، مراصد الّطالع 1/ 417 قال عبد املؤمن 

يت به. البغدادي: وقيل: كان حلب ومحص وبرذعة إخوًة من عمليق، فبنى كّل واحد منهم مدينة ُسمِّ
)3( اللباب 1/ 379، لّب اللباب 1/ 253.
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جان)1( بن مكنف وقيل محص بن مكنف العمليقي، فتحها أبو عبيدة بن اجلّراح مّلا فرغ 
من دمشق، ينسب إليها كثري من العلامء، ويوجد بذا السم أيضًا باألندلس وهو مدينة 
إشبيلية يسّمونا بذلك، وبا مشهد علِّ بن أيب طالب عليه السالم فيه موضع إصبعه رآه 

بعضهم يف املنام)2(.

تعترب ثالث أكرب مدن سوريا، من حيث عدد السكان، بعد دمشق وحلب، تقع عىل 
نر العايص يف سهل الغاب، ومنها تتصل املحافظات واملدن اجلنوبية باملحافظات واملدن 

الساحلّية والشاملّية والشقية، عىل بعد حوايل )162كم( من شامل العاصمة دمشق.

)حرف اخلاء(

)ُخَراساُن(: بضّم اخلاء املعجمة وفتح الراء وبعد األلف سني مهملة ويف آخرها نون، 
بالد واسعة أّول حدودها ممّا يل العراق أَزاْذ وار قصبة جوين وبيهق، وآخر حدودها ممّا 
يل اهلند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان، وليس ذلك منها إّنام هو أطراف حدودها 
وتشتمل عىل ُأّمهات من البالد منها نيسابور وهرات وَمْرَو وهي كانت قصبتها، وبلخ 
التي دون نر جيحون،  املدن  يتخّلل ذلك من  وما  وأبيورد ورسخس،  وَنسا  وطالقان 
وتسميتها نسبة إىل خراسان بن عامل بن سام بن نوح عليه السالم مّلا تبلبلت األلسن ببابل 
نزل البلد املنسوب إليه ونزل أخوه هيطل البلد املنسوب إليه ما وراء النهر فنسب تلك 
ثامن األئّمة علِّ بن  الرضا  إليه، وأهّم مدن خراسان طوس، وبا مشهد اإلمام  البالد 

)1( ويف األنساب للسمعاين 2/ 308، محص بن مهر بن حيص بن حاب بن مكنف من بني عمليق.
)2( معجم البلدان 302/2-304، مشاهد/ 75، )الكّشاف( من املنتقلة/ 376، منجم العمران 3/ 339 

342، اللباب 1/ 389، لّب اللباب 1/ 258، خمترص/ 358، مراصد الّطالع 1/ 425.
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موسى بن جعفر الصادق عليهم السالم، ولد باملدينة يوم حادي عش ذي القعدة سنة 
ثامن وأربعني ومائة، وتويّف سنة ثالث ومائتني يف صفر بطوس يف أرض خراسان، ودفن 
يف قرية تدعى سناباد خلفه قرب هارون العبايس ألّن اإلمام علّيًا الرضا دفن يف دار مُحَْيد 

بن قحطبة أمام قرب هارون بني يديه، قاله الشيخ املفيد يف اإلرشاد)1(.

قال السمعاين: ُخراسان، وهي بالد كبرية، فأهل العراق يظنّون أّن من الري إىل مطلع 
الشمس، خراسان، وبعضهم يقولون: إذا جاوزت حّد سواد العراق وهو جبل حلوان 
بالعربية  بالعجمية ومعناه  الشمس، وهو اسم مرّكب  أّول حّد خراسان إىل مطلع  فهو 

موضع طلوع الشمس)2(.

خراسان إقليم يف شق إيران اليوم، وهو خيتلف عن إقليم خراسان القديم الذي كان 
يشمل مناطق أوسع، يطلق هذا السم اليوم عىل مافظة يف شامل شق إيران تم تقسيمها 
مؤخرًا إىل ثالث مافظات تدعى: خراسان الشاملية، خراسان اجلنوبية، خراسان رضوي.

الساكنة زاي وسني مهملة وتاٌء مثنّاة من فوق  الواو  أّوله وبعد  )ُخوِزْسَتاُن(: بضّم 
وآخره نون، وهو اسم جلميع بالد اخلوز، واخلوز هم أهل خوزستان ونواحي األهواز 

بني فارس والبرصة وواسط وجبال اللور املجاورة ألصبهان. 

زي: األهواز تسّمى بالفارسية هرمشري وإّنام كان اسمها األهواز فغرّيها الناس  قال التَّوَّ
فقالوا األحواز)3(، واألهواز مجع هوز وأصله حوز وليس من كالم الفرس حاء مهملة؛ 

)1( منجم العمران 3/ 407، مشاهد/ 78 79، )الكّشاف( من املنتقلة/ 377، اللباب 1/ 429، لّب اللباب 
1/ 277، مراصد الّطالع 1/ 455، اإلرشاد/447 -464.

)2( األنساب 2/ 387.
)3( معجم البلدان 404/2-405، منجم العمران 3/ 487 488، األنساب 2/ 476، اللباب 1/ 470، 

لّب اللباب 1/ 301، مراصد الّطالع 1/ 490.
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لذا قلبوها إىل هاء عندما كثر استعامهلم هلا، وحيّدها من الشامل سلسلة جبال كردستان 
البختيارية، وهي جزء من جبال زاجروس ومن  امتداد جبال  )لرستان(، ومن الشق 
الشاميل للخليج وأغلُب  الساحل  البرصة والعامرة ومن اجلنوب  بلوائيه  العراق  الغرب 
سّكانا بنو كعب وبنو متيم وبنو طرف، وأهّم أنارها: كارون، والكرخة، واجلّراحي)1(.

من  بالقرب  إيران  غرب  جنوب  يف  األهواز  مدينة  ومركزها  مافظة خوزستان  تقع 
اخلليج واروند رود وتبلغ مساحتها 64057 كيلومرتًا مربعًا. 

التاء  بدون  بعضهم  ذكرها  مهملة،  دال  ثّم  ونون  ثانيه  وفتح  أّوله  بضّم  )ُخَجنَْدة(: 
بينها  النهر عىل شاطئ سيحون  وراء  بام  بلدة مشهورة  الرازي)2(، وهي  الفخر  ومنهم 
أحسن  ول  منها  أنزه  قع  الصَّ بذلك  ليس  نزهة  وهي  مشقًا،  أّيام  عشة  سمرقند  وبني 

فواكه ويف وسطها نر جار واجلبل مّتصل با... وأنشد ابن الفقيه لرجل من أهلها:

رشٍق بـــــــــإزاِء  بـــلـــدة  أَر  ُخــجــنــَدهومل  مــن  ــَزَه  ــأنـ بـ ــرٍب  ــ غ وال 

ــعــجــَب مــن رآهــا اُء ُت ــَزنـــَدههــي الـــغـــرَّ َمـ ِدْل  ــِة  ــفــارســي ــال ب ــي  ــ وِه

وقال اإلصطخري: ُخجندة متامخة لفرغانة وقد جعلناها يف مجلة فرغانة وإْن كانت 
مفردة يف األعامل وهي غريب نر الشاش، واشتهرت باألفاعي القاتلة)3(، وينسب إليها 
مجاعة وافرة من أهل العلم)4(، فتحت سنة ثالث ومائة يف حكومة يزيد بن عبد امللك بن 

)1( التاريخ السيايس إلمارة عربستان العربية/ 29 30، املحّمرة/ 12، 13، 40، إمارة كعب العربية/ 12 13.
)2( الشجرة املباركة/ 202، مراصد الّطالع 1/ 453، معجم البلدان 2/ 347.

)3( تاريخ العراق بني الحتاللني 2/ 274 ملؤّلفه عّباس العّزاوي قال يف وصف أعوان تيمور الذين سار بم: 
وأفاعي خجند واندكان.

)4( منجم العمران 3/ 402 403، لّب اللباب 1/ 274، مراصد الّطالع 1/ 453.
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مروان)1(، هي عاصمة ولية صغد يقع يف طاجيكستان.

)َخْيَواُن(: بفتح أّوله وتسكني ثانيه وآخره نون، خمالف باليمن ومدينة با، قال أبو 
الكلبي: كان يعوق  ابن  اليمن، وقال  قبيلة من  َفْيعال منسوب إىل  َخْيَوان  الفاريس  علٍّ 

الصنُم بقرية يقال هلا َخْيَوان من صنعاء عىل ليلتني ممّا يل مّكة قاله احلموي)2(.

بلدة مشهورة يف حوث، شامل صنعاء  املعجمة:  بفتح اخلاء  َخْيوان  الوطر:  نيل  ويف 
دان)3(. بمسافة )122كم(، تنسب إىل خيوان بن زيد بن مالك بن ُجشم بن حاشد، من مَهْ

)حرف الدال(

)ِدَمْشـُق الّشـام(: بكـرس أّولـه وفتـح ثانيـه وشـني معجمـة وآخـره قـاف، البلـدة 
الشـهرية قصبـة الشـام وجنّتهـا حلسـن عامرهتـا ونضـارة بقعتهـا وشـهرهتا وطبيعتهـا 
وكثـرة مياههـا، قيل سـّميت بذلك ألّنـم َدمشـَقوا يف بنائهـا أي أرسعوا ويف تسـميتها 
أقـوال عـّدة، وقالوا فيها شـعرًا كثـريًا. وفتحها املسـلمون يف رجب سـنة )14هـ( زمن 

عمـر بـن اخلطاب بعـد حصـار ومنازلـة)4(.

مدينة دمشق عاصمة اجلمهورية العربية السورية وأهم مدنا، سكنها اإلنسان دون 
انقطاع منذ األلف الثاين قبل امليالد، ومن وقتها ظلت مركز حياة مدنية مزدهرة، وهي 

)1( األنساب 2/ 377.
)2( معجم البلدان 415/2،منجم العمران 3/ 503.

)3( نيل الوطر 2/ 272 اهلامش.
)4( معجم البلدان 463/2-470، منجم العمران 4/ 72، 75 78، )الكّشاف( من املنتقلة/ 379 380، 

مشاهد/ 81، اللباب 1/ 508، لب اللباب 1/ 323، مراصد الّطالع 2/ 534.
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أقدم مدينة يف العامل ما زالت عامرة حتى اليوم، دمشق مدينة داخلية تبعد حوايل )80كم( 
عن البحر األبيض املتوسط قبالة سلسلة جبال لبنان الشقية.

األحياء  فيها حّيان جديدان غري  وُشيد  اهللنستي،  العهد  ازدهرت دمشق عمرانيًا يف 
اآلرامية، ويف العهد الروماين ُأحيطت بسور دفاعي بسبعة أبواب، ما زالت قائمة حتى اليوم 
مع قسم من السور. شهدت املدينة يف العرص األموي نضة عمرانية جديدة بعد أن أضحت 

عاصمة الدولة اإلسالمية، فكان فيها قرص اخلالفة ومنازل كبار رجال الدولة والولة.

)ِدْمَياُط(: بالكرس ثّم السكون وياء مثنّاة من تت مفتوحة وألف وطاء مهملة، مدينة 
قديمة بني تنّيس ومرص عىل زاوية بني بحر الروم والنيل وهي من ثغور اإلسالم. 

قال اجلزري: بلدة مشهورة من ديار مرص عىل ساحل البحر، خرج منها مجاعة من 
العلامء يف كّل فن)1(.

)ِدْينَـَوُر(: بكـرس أّولـه ويفتح أو سـكون ونـون وواو بعدهـا راء مهملـة: مدينة من 
أعـامل اجلبـل قـرب َقْرميسـني كرمنشـاهان ينسـب إليهـا مجاعة كثـرية من أهـل األدب 
واحلديـث، بينهـا وبني مهذان نيـف وعشون فرسـخًا، وكانت الدينـور يف املائة الرابعة 
قصبـة لإلمـارة املسـتقّلة الصغـرية املنسـوبة إىل بـدر بـن حسـنويه الكـردي، وهـذا من 
أفاضـل األُمـراء مات سـنة )405هـ( ودفن بمشـهد اإلمام عـلٍّ عليه السـالم، وأهلها 

أجـَوُد طبعـًا من أهل مهـذان)2(.

)1( اللباب 1/ 509، معجم البلدان 472/2-475، لّب اللباب 1/ 323، )الكّشاف( من املنتقلة/ 380.
)2( معجم البلدان 2 / 445 446، منجم العمران 4/ 188، مشاهد/ 88، األنساب 2/ 592، اللباب 1/ 

526، لّب اللباب 1/ 333، )الكّشاف( من املنتقلة/ 380، مراصد الّطالع 2/ 581.
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)حرف الراء(

ثالثة  املدينة عىل  أيضًا، من قرى  مفتوحة  وثانيه وذال معجمة  أّوله  بفتح  َبَذُة(:  )الرَّ
وبذا  مّكة،  تريد  فيد  من  رحلت  إذا  احلجاز  طريق  عىل  عرق،  ذات  من  قريبة  أميال 
مغاضبًا  إليها  ُأخرج  قد  وكان  جنادة،  بن  جندب  واسمه  الغفاري،  ذّر  أيب  قرب  املوضع 
العاّلمة  قاله احلموي)1(، وقال  أْن مات يف سنة )32هـ(  إىل  فأقام با  بن عّفان  لعثامن 
احلّل يف اخلالصة: مهاجرّي أحد األركان األربعة، مات يف زمن عثامن بن عّفان بالربذة 

له خطبة يشح فيها األُمور بعد النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وآله)2(.

بذة مدينة تارخيية أثرية، تقع يف شق املدينة املنورة وتبعد عنها قرابة )170كم(،  الرَّ
وهي إحدى مطات القوافل عىل درب زبيدة املمتد من العراق إىل مكة املكرمة.

مرحلة  عىل  القادسية  بحذاء  قرية  موّحدة،  وباء  ثانيه  وسكون  أّوله  بضّم  )ُرْحَبُة(: 
حب  حب بالضّم يف اللغة السعة والرَّ من الكوفة عىل يسار احلُّجاج إذا أرادوا مّكة، والرُّ

بالفتح: الواسع. 

ورحبة  ُخنَيس  وَرحَبة  خالد،  ورحبُة  حامر  رحبُة  منها:  الرحبات  من  عدد  وهناك 
يعقوب)3(،  ورحبُة  ار،  اهلدَّ ورحبُة  َطْوِق،  بن  مالك  ورحبة  صنعاء،  ورحبة  دمشق، 

وتتمّيز كلُّ رحبة بالنسبة إليها. 

)1( معجم البلدان 3 / 24، منجم العمران 4/ 222، مشاهد/ 90 91، األنساب 3/ 45، اللباب 2/ 15، 
لّب اللباب 1/ 346، ثورة احلسني/ 29 30، تاريخ اليعقويب 2/ 159 160، مراصد الّطالع 2/ 601.

)2( مشاهد/ 91، تاريخ اليعقويب 2/ 159.
)3( األنساب 3/ 53 قال: بفتح الراء وسكون احلاء املهملتني ويف آخرها الباء املنقوطة بواحدة، معجم البلدان 
33/3-36، منجم العمران/ 234 238، اللباب 2/ 19، لّب اللباب 1/ 348، مراصد الّطالع 2/ 608.
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ّقُة(: بفتح أّوله وثانيه وتشديده، وأصله كلُّ أرض إىل جنب واٍد ينبسط عليها املاء  )الرَّ
ومجعها ِرقاق، وقيل األرض اللّينة من غري رمل، وهي مدينة مشهورة عىل الفرات بينها 
ان ثالثة أيام معدودة يف بالد اجلزيرة ألّنا من جانب الفرات الشقي، ويقال  وبني َحرَّ
هلا: الّرقة البيضاء، وهي قاعدة ديار مرض وعندها قطع علُّ بن أيب طالب عليه السالم 
نر الفرات يف وقعة صّفني سنة )656م(، وفيها آثار قديمة، أرسل سعد بن أيب وّقاص 
والـي الكوفة يف سنة )17هـ( جيشًا عليه عياض بن غنم فصاحله أهلها وَقبَِل صلحهم. 

فقال سهيل بن عدي:

ــداة رسنــا ــ ــا الـــفـــرات غ ــن ــادم ــوايلوص ــع ــال ب ــرِة  ــ ــزيـ ــ اجَلـ أهــــل  إىل 

َح بـــاهلـــاِلأخـــذنـــا الــــّرقــــَة الـــبـــيـــضـــاَء مّلــا ــا الــشــهــَر َلــــــوَّ ــنـ رأيـ

وكان باجلانب الغريب مدينة ُأخرى تعرف بَرّقة واسط كان با قرصان هلشام بن عبد 
ّقُة السوداء وهي قرية كبرية ذات بساتني كثرية)1(. امللك، وأسفل من الرّقة بفرسخ الرَّ

لنهر  الشقية  الضفة  عىل  تقع  الرقة،  مافظة  عاصمة  سوريا،  شامل  يف  مدينة  الرقة 
الفرات، عىل بعد حوايل )160 كم( شق مدينة حلب.

عظيمة  مدينة  الرمل،  واحدة  الالم،  آخرها  ويف  امليم  وسكون  الراء  بفتح  ْمَلُة(:  )الرَّ
بفلسطني، وكانت قصبتها، وكانت رباطًا للمسلمني، وبينها وبني بيت املقدس اثنا عش 
مياًل وقيل ثامنية عش مياًل، وكانت دار ملك داود وسليامن ورحبعم بن سليامن، وقد 

)1( معجم البلدان 48/3-60، منجم العمران 4/ 272 273، األخبار الطوال/154 تقيق: عبد املنعم 
عامر اهلامش، األنساب 3/ 91، قال: وهي بلدة عىل طرف الفرات مشهورة من اجلزيرة، وإّنام سّميت 
الرّقة ألّنا عىل شط الفرات وكّل أرض عىل الشط فهي تسّمى الرّقة، اللباب 2/ 34 وقال: ينسب إليها 

كثري من العلامء يف كلِّ فن، لّب اللباب 1/ 357، مراصد الّطالع 2/ 626.



موسوعة ذراري أبي الفضل العّباس ابن علّي بن أبي طالب عليهم السالم )الجزء األول(

308

نسب إليها مجاعة من العلامء والصلحاء، وهناك عّدة مواضع بذا السم)1(.

الرملة من أكرب وأقدم مدن فلسطني التارخيية، تقع اليوم يف اللواء األوسط اإلرسائيل 
األموي  احلاكم  يد  عىل  716م  سنة  تأسست  القدس،  غرب  شامل  كم(   38( بعد  عىل 

سليامن بن عبد امللك، وسميت نسبة إىل الرمال التي كانت تيطها.

وأعالم  البالد  ُأّمهات  من  مشهورة  مدينة  وهي  ثانيه،  وتشديد  أّوله  بفتح   :) يُّ )الرَّ
املدن، كثرية الفواكه واخلريات، وكانت تعّد أعمر مدينة يف املشق بعد بغداد. 

ي  وحكى اإلصطخري، أّنا كانت أكرب من أصبهان ألّنه قال: وليس باجلبال بعد الرَّ
أكرب من أصبهان، فتحها عروة بن زيد اخليل الطائي سنة )20هـ( وقيل سنة )19هـ( يف 
زمن عمر بن اخلطاب... وكانت تسّمى حينًا باملحّمدية، وذلك يف صدر العهد العّبايس، 
ألّن مّمد املهدي نزهلا يف حكومة أبيه املنصور وبا ولد ابنُه هارون العبايس، وصارت 
أكرب داٍر للرضب يف إقليم اجلبال، وقد وجد اسمها املحّمدية عىل كثري من النقود العّباسية. 

ي عروس الدنيا، وإليه متجر الناس، وهو أحد بلدان األرض،  وقال األصمعي: الرَّ
ي إْن خرج عىل  وكان ُعبيد اهلل بن زياد قد جعل لعمر بن سعد بن أيب وّقاص ولية الرَّ
اجليش الذي توّجه لقتال احلسني بن علٍّ عليهام السالم، فأقبل يميُل بني اخلروج وولية 
الري، والقعود، وقال يف ذلك شعرًا، فغلبه حبُّ الدنيا والرئاسة، حّتى خرج، فكان من 

قتل احلسني عليه السالم ما كان)2(.

)1( األنساب 3/ 100، معجم البلدان 69/3-70، منجم العمران 4/ 286 288، اللباب 2/ 37، لّب 
اللباب 1/ 359، خمترص/ 362 363، )الكّشاف( من املنتقلة/ 382 383، األساس/ 567، مراصد 

الّطالع 2/ 633.
)2( معجم البلدان 116/3-122، منجم العمران 4/ 355 358، )الكّشاف( من املنتقلة/ 383، األساس/ 

567 قال: الري، مدينة إىل جانب طهران، مراصد الّطالع 2/ 651.
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)حرف الزاي(

)َزبِيُد(: بفتح أّوله وكرس ثانيه ثّم ياء مثنّاة من تت، واٍد به مدينة يقال هلا احلُصيب)1( 
ثّم غلب عليها اسم الوادي فال ُتعرف إلّ به. 

وهي مدينة مشهورة باليمن ُأحدثت يف أّيام املأمون العّبايس من قبل عامله عىل اليمن 
مّمد بن زياد سنة )204هـ( وينسب إليها مجع كثري من العلامء)2(.

ويف نيل الوطر: )َزبيد( بالفتح: واٍد مشهوٌر يصّب يف هتامة ثّم البحر األمحر، ومآتيه 
من جبال العدين وأودية بعدان واألودية النازلة من شق وصاب، به سّميت مدينة َزبيد 
وكانت ُتسّمى احلصيب نسبة إىل احلصيب بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيدان 
السم  عليها  غلب  وقد  سبأ،  بن  اهلميسع  بن  أيمن  بن  زهري  بن  عرِسب  بن  يقطن  بن 

اجلديد لوجودها يف وادي َزبيد)3(.

)حرف ال�سني(

بغداد  فوق  رأى(  من  )رُسَّ  يف  لغة  املشّددة،  والراء  وامليم  السني  بفتح  )ساَمّراء(: 
بثالثني فرسخًا، تقع بني بغداد وتكريت عىل شقي دجلة، وقيل يف بنائها أقوال، وآخر 
من بناها املعتصم العّبايس ونزهلا يف سنة 221هـ، وتسّمى أيضًا العسكر، وهذا العسكر 

)1( يف مراصد الّطالع: اخلصيب.
املنتقلة/ 383 384،  العمران 4/ 275 276، )الكّشاف( من  البلدان 131/3-132، منجم  )2( معجم 

األنساب 3/ 149، اللباب 2/ 60، لّب اللباب 1/ 373، مراصد الّطالع 2/ 658.
)3( مّمد بن مّمد احلسني الصنعاين املعروف بزبارة 1/ 104.
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ينسب إىل املعتصم، وقد نسب إليه قوم من األجاّلء منهم علُّ بن مّمد بن علِّ بن موسى 
بن جعفر الصادق عليهام السالم يكنّى أبا احلسن اهلادي ولد باملدينة، ونقل إىل ساَمراء 

فسّميا بالعسكريني لذلك. 

واحتفلت  خريها  واّتسق  وكملت  ساَمّراء  ُعّمرت  مّلا  البشاري:  أمحد  بن  مّمد  قال 
وتشّوهت  خربت  فلاّم  رأى(،  من  )رسَّ  فقيل  اخُترصت  ثّم  رأى(  َمْن  )رسُوَر  سّميت 

حلقتها واستوحشت سّميت )ساء من رأى( ثّم اخترصت فقيل )سامّراء(

وكان هارون العبايس حفر نرًا عندها ساّمه القاطول، وَأَتى اجلند وبنى عنده قرصًا، 
ثّم بنى املعتصم أيضًا ُهناك قرصًا ووهبه ملوله أشناس، فلاّم ضاقت بغداد عن عساكره 

وأراد استحداث مدينة، كان هذا املوضع خاطره فجاءه وبنى عنده )رّس من رأى()1(.

صالح  مافظة  يف  دجلة  لنهر  الشقية  الضفة  عىل  تقع  تارخيية  عراقية  مدينة  سامراء 
الدين، وتبعد 125 كيلومرتًا شامل العاصمة بغداد.

كيلومرتًا شامل  األثرية عىل ضفاف نر دجلة وعىل مسافة 125  مدينة سامراء  تقع 
بغداد، وكانت مقرَّ عاصمة الدولة العباسية اإلسالمية يف عهد املعتصم باهلل، ومتتد املدينة 
ا عرضها فيرتاوح بني  بطول 41 كيلومرتًا ونصف الكيلومرت من الشامل إىل اجلنوب، أمَّ

4 و8 كيلومرتات.

)سـنجاس(: موضـع بقزويـن، قتـل فيـه إبراهيم بـن مّمد بـن عبد اهلل بـن عبيد اهلل 
بـن احلسـن بـن عبيـد اهلل بـن العّباس بـن علِّ بـن أيب طالـب، قـال أبو نـرص البخاري 

)1( األنساب 3/ 225، منجم العمران 5/ 12 14، مشاهد/ 101، معجم البلدان 173/3-178، اللباب 
2/ 94، لّب اللباب 2/ 6، مراصد الّطالع 2/ 684.
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يف رسِّ األنسـاب، وأبـو احلسـن العمـري يف املجـدي، فخرج إليـه طاهر بن عبـد اهلل بن 
طاهـر بـن احلسـني فقتـل إبراهيـم بموضع مـن قزوين يقـال له سـنجاس ومعـه مجاعة 

مـن آل أيب طالب)1(.

)َسَمْرَقنُْد(: بفتح أّوله وثانيه، ويقال هلا بالعربية ُسْمران، بلد معروف مشهور... قيل 
إّنه من أبنية ذي القرنني بام وراء النهر وهو قصبة الصغد مبنية عىل جنويب وادي الصغد 

مرتفعة عليه. 

وقال األزهري: بناها ِشمُر أبو كرب فسّميت )شمر كنت( فُأعربت فقيل سمرقند، 
هكذا تلفظ به العرب يف كالمها وأشعارها)2(.

تقع مدينة )سمرقند( يف آسيا الوسطى، يف بالد أوزبكستان.

)ُسوراُء(: بضّم أّوله وسكون ثانيه ثّم راء وألف ممدودة، موضع يقال هو إىل جنب 
باطي  بن  أردوان  بنت  بسوراء  سّميت  قيل  بالقرص  ويروى  نفسها،  بغداد  وقيل  بغداد 
َبنَْتها... وقال األديبي سوراء، موضع باجلزيرة، وذكر  الذي قتله كرسى أردشري وهي 

ابُن اجلواليقي: أّنه ممّا تلحن العاّمة بالفتح فقالت: َسْوراُء، قاله احلموّي)3(.

)ُسْوری(: مثل الذي قبله إلَّ أّن ألفه مقصورة عىل وزن ُبَشى، موضع بالعراق من 

)1( مشاهد العرتة الطاهرة/ 112، چهره درخشان 2/ 182.
)2( معجم البلدان 246/3-250، مشاهد/ 111، لّب اللباب 2/ 26، منجم العمران 5/ 121 122، 
قرية  گسگر  أرض  من  وبالبطيحة  املؤمن:  عبد  قال   736  /2 الّطالع  مراصد   ،24 الشائع/  علل 
سمرقند أيضًا، وسمرقند تلك مدينة عظيمة يقال: إّن هلا اثني عش بابًا، بني كّل بابني فرسخ، وهي من 
حديد، وداخلها مدينة ُأخرى هلا أربعة أبواب، وفيها نر ماء جيري يف رصاص؛ ألّن وجه النهر رصاص 

كّله، وأخبارها تطول.
)3( معجم البلدان 278/3، منجم العمران 5/ 168، مراصد الّطالع 2/ 752.
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الوقف  من  قريبة  وهي  اخلمر،  إليها  نسبوا  وقد  الرسيانيني...  مدينة  وهي  بابل  أرض 
واحلّلة املِْزَيدّية)1(.. وقال أبو َجفنة القريش:

ــْرف له ــ ــن َط ــر عـــيَّ م ــدي ــًى ُي ــت ُفـــُتـــوراوف ــام  ــظ ــع ال تـــوّلـــد يف  ــرًا  ــ مخ

صاحبي وأسقي  أرشهُبــا  ــُت  زل ــه مــكــســوراما  ــاَن ــس ــُت ل ــ ــى رأيـ ــّت ح

ــٍل ــاب ــب ــار ب ــجـ ــتـ ت الـ ــا َتـــــــرَّ ــ ــوریممّـ ــُس بِ ــوُد  ــه ــي ال ــقــه  ــْت ــَع ُت ــا  م أو 

وقال ُعبيد اهلل بن احلّر:

بابٍل عند  الــتــي  بِـــســـوراَء  ــًا  ــوم ــِروي جَمْ ــٍب  ــذي جَل ــاين أخــو عجٍل ب أت

فــأبــدوا بــالــُســيــوِف  إليهم  ــْرنــا  والنجِرفــُث والــرائــِب  املساعي  لِئاُم 

)سقي الفرات(: ذكر العمري هذا املوضع يف معرض حديثه عن ولد احلسني بن علِّ 
ابن القايض األمري عبيد اهلل بن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس السّقاء، قال: فمن ولده: 
علٌّ اهلُدُهد بن ُعبيد اهلل بن احلسني بن علِّ بن عبيد اهلل القايض، له عقب بسوراء وسقي 

الفرات)2(.. ولعّله موضع يف العراق خصوصًا وقد ذكره بعد سوراء واهلل أعلم. 

)1( معجم البلدان 278/3، مشاهد/ 113 114، )الكّشاف( من املنتقلة/ 387، موسوعة بطل العلقمي 
3/ 316 319 وفيه: وسورا نر احلّلة واجلربوعية، وذكرها احلسني يف الصفوة املثىل/ 37 54، مراصد 
العلقمي 3/ 318 قال الشيخ املظّفر: واّتصال ماء سورا بامء  الّطالع 2/ 753 754، موسوعة بطل 
العقر )عكر( ل ريب فيه يف ذلك الوقت، وهذا ما حّققه ابن اليعقويب يف كتاب البلدان يف ذكر قرص ابن 
ُهبرية بقوله: وعىل مقربة من بلدة اهلاشمية التي هي اجلربوعية احلالية، وإّنام تّول اسمها لكثرة الريابيع 
فيها، وهذا لفظه: وهي نر يأخذ من الفرات يقال له الرصاة، وبني قرص ابن هبرية ومعظم الفرات مقدار 
ميلني إىل جرس عىل معظم الفرات يقال له جرس سوری، ومن قرص ابن هبرية إىل موضع يقال له )سوق 

أسد( غريب الفرات يف الطسوج الذي يقال له: الفلوجة، ومن سوق أسد إىل الكوفة، إىل آخر كالمه.
)2( املجدي/ 445، املعقبون 3/ 400.
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)حرف ال�سني(

بغري  ثالثة  ولغة  فتحها  أو  مهزته  وسكون  وفتحها  املعجمة  الشني  بتشديد  ْأُم(:  )الشَّ
مهزة ول مُتَّد، واسمها األّول )سورية(، وحّدها من الفرات إىل العريش طولً وعرضًا 
من جبل َطيء إىل بحر الروم، وقيل يف تسميتها عّدة آراء منها ما ذكره السيوطي قال: 
بـ سام بن نوح، وسام  الشام  وهي بالد بني اجلزيرة والغور إىل الساحل، وإّنام سّميت 

اسمه بالرسيانية )شام( وبالعربانية )أشم(.

ويف  املقدس،  وبيت  ودمشق  ومحص  ومحاة  ومنبج  حلب  املدن:  ُأّمهات  من  وبا 
سواحلها عّكا وصور وعسقالن.

وقيل فيها الكثري من الشعر وألغراض شّتى، ونسب إليها خلق كثري من العلامء)1(.

)الشاهل(: موضع يف اليمن ذكره مّمد بن مّمد بن حييى بن عبد اهلل احلسني اليمني 
الصنعاين املعروف )بزبارة()2(.

)ِشرَياُز(: بكرس الشني املعجمة، والياء الساكنة آخر احلروف، والراء املفتوحة بعدها 
األلف، ويف آخرها الزاي، وهي قصبة فارس ودار امللك با، وشرياز بلد عظيم مشهور 
معروف مذكور وهو ما اسُتِجدَّ عامرهتا واختطاطها يف اإلسالم، اّتذ املسلمون موضعها 
العرب  البلدانيون  أطنب  وقد  إصطخر،  فتح  عىل  أناخوا  مّلا  هلم  معسكرًا  الفتوح  أّيام 
والفرس يف وصف شرياز وما جرى عليها، وإليها ينسب مجاعة من العلامء والشعراء، 

)1( معجم البلدان 311/3-315، منجم العمران 5/ 217، 219، )الكّشاف( من املنتقلة/ 389، األنساب 
3/ 410، لّب اللباب 2/ 46، اللباب 2/ 178، مراصد الّطالع 2/ 775.

)2( نيل الوطر 2/ 272.
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وهناك من ذّم أهلها)1(.

إيران  إيرانية, مركز مافظة فارس، ومقاطعة شرياز تقع يف جنوب  شرياز هي مدينة 
وشامل غرب مافظة فارس، وتقع يف سهل أخرض عىل سفوح جبال زاغروس.

)حرف ال�ساد(

)َصْعَدُة(: بالفتح ثّم السكون، خمالٌف باليمن، بينه وبني صنعاء سّتون فرسخًا، وبينه 
آهلة  املهّلبي: صعدة مدينة عامرة  بن مّمد  قال احلسن  َخيوان سّتة عش فرسخًا،  وبني 
يقصدها التّجار من كلِّ بلد، وبا مدابغ األدم وجلود البقر التي للنعال، وهي خصبة كثرية 
اخلري، ينسب إليها بعض األعالم وهناك عّدة مواضع بذا السم، كّل حسب ما ينسب 

إليها منها: صعدة عارم. وصعدة أيضًا ماء َجْوف العلمني قاله احلموي)2(، وفيها أشعار.

صعدة هي مدينة يمنية وعاصمة مافظة صعدة، مدينة صعدة احلديثة فريجع تأسيسها 
إىل )القرن الثالث اهلجري القرن التاسع امليالدي( حيث اختطها اإلمام )اهلادي إىل احلق 
التي  القديمة  بعد )3 كم( من موقع صعدة  تقع عىل  إذ  القاسم(،  بن  بن احلسني  حييى 

كانت قائمة عند سفح جبل تلمص، وما زالت بقايا آثار أطالهلا حتى اليوم.

)َصَغانَِيـاُن(: بالفتـح وبعـد األلف نون مكسـورة ثّم يـاء مثنّاة من تـت وآخره نون 
والعجـم يبّدلـون الصـاد جياًم فيقولـون چغانيـان، ولية عظيمة بـام وراء النهـر مّتصلة 

منجم   ،64  /2 اللباب  لّب   ،407-406/3 البلدان  معجم   ،221  /2 اللباب   ،503  /3 األنساب   )1(
العمران 5/ 320 321، )الكّشاف( من املنتقلة/ 390، مراصد الّطالع 2/ 824 825.

)2( معجم البلدان 3 / 406 407، مشاهد/ 123، األنساب 3/ 47 قال: َصْعدة، وهي من بالد اليمن، لّب 
اللباب 2/ 72، منجم العمران 5/ 357 358، )الكّشاف( من املنتقلة/ 391، مراصد الّطالع 2/ 841.
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األعـامل برتمـذ، قليلـة العلـامء خاليـة مـن الفقهـاء، قالـه احلمـوي)1(، والنسـبة إليهـا 
اغـاين، قـال اجلـزري: هذه النسـبة إىل قرية بمـرو يقال هلـا جاغان، فعّربـت وقال:  الصَّ
وهـي أيضـًا نسـبة إىل الصغانيـان، وذكـر من نسـب إليهـا، وقال: هـذه النسـبة إىل بالد 
متمعـة وراء نـر جيحـون يقـال هلـا صغانيـان، ويقـال هلـا بالعجميـة جغانيـان، وهي 

كـورة عظيمة كثـرية املاء والشـجر)2(.

يف  وصنعاء  حسناُء،  امرأة  كقوهلم  ذاهتا  يف  الصنعة  جودة  إىل  منسوبة  )َصنْعاُء(: 
اليامنية  فأّما  دمشق،  بغوطة  قرية  واألُخرى  العظمى،  وهي  باليمن  أحدمها  موضعني: 
فكان اسم صنعاء يف القديم )أزال( فلاّم وافتها احلبشة وجدوها مبنية باحلجارة حصينة 
اليمن، وأحسن  قالوا: هذه صنعة، ومعناه حصينة فسّميت صنعاء بذلك، وهي قصبة 

بالدها، تشبه بدمشق لكثرة فواكهها فيام قيل)3(، وهي مدار بحثنا. 

املأهولة  املدن  أقدم  من  وواحدة  لليمن  والتارخيية  السياسية  العاصمة  هي  صنعاء 
يف  البالد  وسط  يف  تقع  األقل  عىل  امليالد  قبل  اخلامس  القرن  من  تاريخ  وهلا  باستمرار 
منطقة جبلية عالية عىل جبال الرسوات، يف وسط قاع سهل يمتد من جبل )نقم( شقًا 
حتى جبل )عيبان( غربًا، ومن )نقبل يسلح( جنوبًا حتى منطقة )شبام الفراس( شاملً، 

وتيط با مافظة صنعاء من مجيع اجلهات. 

)صورا(: ذكرها امَلرَوزي يف كتابه الفخري / 171، قال املحّقق السّيد مهدي رجائي 

)1( معجم البلدان408/3-409،منجم العمران 5/ 361 362، األنساب 3/ 550، مراصد الّطالع 2/ 
.842

)2( اللباب 2/ 229، 242، لّب اللباب 2/ 72.
)3( معجم البلدان 425/3-431، منجم العمران5/ 386 387، مراصد الّطالع 2/ 853، مشاهد العرتة 

الطاهرة/ 129 130.
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ولعّل الصحيح سورا. 

أقول: والنسبة إليها ُصوراين بضّم الصاد وسكون الواو وفتح الراء وبعد األلف نون 
بني  بلدة  إىل  والثاين  باليمن،  قرية  إىل صوران وهي  أحدمها  إىل موضعني  النسبة  وهذه 
بغداد والكوفة يقال هلا صورا وهذه هي املقصودة يف البحث، ونسب إليها من العلامء 

إبراهيم بن نرص الصوراين، يروي عن سفيان الثوري)1(.

وقال السيوطي: ُصوَرا قرية بني بغداد والكوفة)2(.

ويف مراصد الّطالع: )َصَوَرى( موضع، أو ماء قرب املدينة بثالث فتحات)3(.

)حرف الطاء(

)َطاَلَقان(: بعد األلف لم مفتوحة وقاف وآخره نون، بلدتان:

إحدامها بخراسان بني مرو والروذ وبلخ، بينها وبني مرو والروذ ثالث مراحل.

وقال اإلصطخري: أكرب مدينة بطخارستان طالقان، وهي مدينة يف مستٍو من األرض 
وبينها وبني اجلبل غلوة سهَم وهلا نر كبري وبساتني، ومقدار الطالقان نحو ثلث بلخ، 

خرج منها مجاعة من الفضالء...

واألُخرى بلدة وكورة بني قزوين وأبر، وبا عّدة قرى يقع عليها هذا السم، وإليها 

)1( اللباب 2/ 250.
)2( لّب اللباب 2/ 75.

)3( عبداملؤمن 2/ 855.



املطلب الرالع – منتقلة العّباسيين العلويين

317

ينسب الصاحب بن عّباد)1(.

وسكون  املهملة،  الطاء  بفتح  )الطالقاين(  قال:  إليها  ينسب  فيمن  السمعاين  وذكر 
الالم، بعدها القاف مفتوحة، ومن آخرها النون. طالقان بلدة بني مرو الروذ وبلخ ممّا 
يل اجلبال، وطالقان، ولية أيضًا عند قزوين، ويقال لأُلوىل: طالقان خراسان، والثانية: 

طالقان قزوين...

عّدة  وأبر وزنجان، وهي  قزوين  بني  فهي ولية  قزوين،  إىل طالقان  املنسوبة  وأّما 
قرى يقع عليها هذا السم)2(، وهي التي نعنيها يف هذا البحث. 

الطالقان هي بلدة من أعامل قزوين، تقع ضمن مافظة ألربز يف إيران. 

ستاُن(: بفتح أّوله وثانيه وكرس الراء وتعني )ناحية الطرب(، وهي بلدان واسعة  )َطرَبِ
الساحل  املمتّدة حذاء  ز(  )َاْلرُبْ بجبال  تعرف  اجلبال،  يغلب عليها  يشملها هذا السم، 

اجلنويب لبحر قزوين يف شق قومس وشامهلا.

وقد ذكر املؤّرخون والبلدانيون عربًا وغريهم بأّنا تسّمى مازندران أيضًا فمن أعيان 
بلدانا دهستان، وجرجان، وأسرتاباد، وآمل وهي قصبتها. 

ل  من  نواحيها  من  خرج  آمل،  أكربها  بالد  عىل  تشتمل  ولية  وهي  اجلزري:  قال 
اجلبال، وقيل  النواحي  والغالب عىل هذه  والفقه،  العلم واألدب  أهل  كثرة من  حيص 

فيها شعر)3(.

)1( معجم البلدان 6/4-8، منجم العمران 6/ 7 8، چهره درخشان 2/ 185 186.
)2( األنساب 4/ 7 8، لب اللباب 2/ 84 برقم: 2569، اللباب يف هتذيب األنساب 2/ 269.

)3( معجم البلدان 13/4-16،مشاهد/ 132، منجم العمران 6/ 17 18، اللباب 2/ 274، لّب اللباب 
2/ 87، )الكّشاف( من املنتقلة/ 393 394، مراصد الّطالع 2/ 878 879.
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قزوين  لبحر  اجلنويب  الساحل  ُمعظمه عىل  وَيمتد يف  اليوم  إيران  دولة  َيقع يف شامل 

عرب سلسلة جبال عالية، حسب وصف ياقوت احلموي، فقد كان طربستان إقلياًم واسعًا 

وكبريًا متتد عرب ُمعظمه أراٍض جبلية وعرة وتكثر فيه املياه التي تتخلل أرايض مزروعة 

كثرية الفواكه والثامر، وحسب ُمعجم البلدان أيضًا فقد كانت تعّد مدن آمل وجرجان 

وإسرتاباذ وداهستان من بالد طربستان. 

مطّلة عىل  بليدة  الشام، وهي  أرض  وراء مكسورة، من  وثانيه  أّوله  بفتح  ُة(:  يَّ )َطرَبِ

الطور مطّل عليها، وهي  ببحرية طربية، وهي يف طرف جبل، وجبل  املعروفة  البحرية 

من أعامل األردن يف طرف الغور، بينها وبني دمشق ثالثة أّيام، وكذلك بينها وبني بيت 

املقدس، وبينها وبني عّكا يومان. 

قال أبو القاسم: كان أّول من بناها ملك من ملوك الروم يقال له )طبارا( وسّميت 

إىل  بالطربي  النسبة  كثرت  مّلا  فكأّنه  قياس،  غري  عىل  )طرباين(  إليها  والنسبة  باسمه، 

يد  عىل  وفتحت  طربية)1(،  إىل  طرباين  فقالوا  النسبتني  بني  التفرقة  أرادوا  طربستان 

حبيل بن حْسنة يف سنة )13هـ( صلحًا.  ُشَ

ّية واسط(: موضع بواسط قاله احلموي)2(، وذكره مفّصاًل مّمد حرز الدين)3(. )َطرَبِ

)1( معجم البلدان 17/4-20، منجم العمران 6/ 26، األنساب 1/ 111، اللباب 2/ 273، لّب اللباب 
2/ 86، مشاهد/ 136، )الكّشاف( من املنتقلة/ 394.

)2( منجم العمران 6/ 27.

)3( مراقد املعارف 2/ 30.
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)حرف العني(

محزة:  قال  مكسورة...  سني  ثّم  مفتوحة  ودال  ثانيه  وسكون  أّوله  بفتح  )َعْبَديِس(: 
هو تعريب )افداسهي( وهو اسم مصنعة كانت برستاق )كسَكر( خّربا العرب، وبقي 

اسمها عىل ما كان حوهلا من العامرة، قاله احلموي)1(.

وعند السّيد جعفر األعرجي، هي من أعامل ميسان دشت)2(، واألخرية هي احلويزة)3(.

وعند احلسني: تقع بني ناحية )كميت( و)عل الشقي( شقًا بموازاة األهواز)4(.

)ِعَراُق(: بكرس أّوله وفتح ثانيه، املشهور هو ما بني )حديثة( املوصل إىل )عّبادان( 
باختالف  حدودها  وتتلف  عرضًا،  )حلوان(  إىل  القادسية(  )عذيب  بني  وما  طولً، 
والبرصة،  الكوفة،  هي:  ُكَور  ست  من  تتكّون  العّباسيني  عهد  يف  فكانت  األزمان)5(، 

وواسط، واملدائن، وحلوان، وسامراء. 

وهذا اإلقليم كان يسّمى يف القديم )إقليم بابل( وهكذا كان اسمه يف التقويم األّول 
يف عهد العّباسيني، ولقد كان زهرة ملكهم وأمجل بلدان الدنيا وأثراها وروافده الدجلة 

والفرات من أحسن أنار الدنيا)6(.

)1( معجم البلدان 77/4، منجم العمران 6/ 110، مراصد الّطالع 2/ 915.
)2( الدّر املنثور 2/ 480.

)3( موسوعة املدائن العراقية/ 45 46.
)4( الصفوة املثىل/ 162 عن )محيد، عامر، عجاج، األحوال العاّمة لريف واسط، ُأطروحة دكتوراه(.

)5( معجم البلدان 4 / 94 95، )الكّشاف( من املنتقلة/ 396، لّب اللباب 2/ 111.
)6( معجم البلدان 4 / 93 95، تاريخ اأُلمم اإلسالمية )الدولة العّباسية(/ 33.
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وقّسم اجلغرافيون القدامى بالد ما بني النهرين إىل إقليمني:

األسـفل اجلنـويب، وهـي بـالد بابـل القديمـة، وتسـّمى بالعـراق، واألعىل الشـاميل 
ويسـّمونه اجلزيـرة)1(.

ويسّمى بالعراقني الكوفة والبرصة، ألّنام َمَالُّ جند املسلمني بالعراق)2(. 

ي عراقًا ألّن اسمها بالفارسية )إيران( فعّربتها العرب  واخُتلف يف تسميتها)3( وسمِّ
وأودية  تعلو  جبال  من  ها  وُخُلوِّ أرضه  لستواء  عراقًا  ي  سمِّ وقيل:  عراق:  وقالوا: 

تنخفض وقيل غري ذلك)4(.

أّما اليوم، فيحّده شقًا إيران، وشاملً تركيا، وغربًا سوريا واململكة األردنية اهلاشمية 
وجنوبًا السعودية والكويت واخلليج)5(.

ويف تسـمية العـراق أقـوال كثـرية، وعـىل حـدِّ تعبـري أمـني الرحيـاين: إِّن يف األمر ما 
حّقًا.  ق  يعـرِّ

وقد ذكرها الشعراء يف قصائدهم منها:

ــِت أظــّل ــد  ق عـــرًة  أشــكــو  اهلل  ذلَّــِتإىل  الشوُق  عّزها  ما  إذا  ونفسًا 

ــا وُدوهنـ ــراق  ــع ال أرض  إىل  ــنُّ  ــ تنايُف لو ترسي هبا الريُح َضّلِت)6(َتِ

)1( )الكّشاف( من املنتقلة/ 396.
)2( مشاهد/ 140.

)3( األنساب/ 151.
)4( مراصد الّطالع 2/ 926.

)5( )الكّشاف( من املنتقلة/ 396.
)6( معجم البلدان 95/4، منجم العمران 6/ 136.



املطلب الرالع – منتقلة العّباسيين العلويين

321

)ِعَراُق الَعَجم(: وهي ما دون نر جيحون، وتسّمى بالد فارس، تطّرقنا هلا ومتتاز عن 
أرض العراق بأّنا يف الغالب جبلية يف حني تستوي أرض العراق يف الغالب، وتلو من 

جبال تعلو وأودية تنخفض، ومن معاين العراق الستواء كام قال الشاعر:

ــوا ــاق ــًا وس ــع م ــّق  ــ احل إىل  ــم  ــُت ــق ــه ِعـــــَراق)1(ُس ــن لــيــس ل ِســـيـــاَق م

)حرف الفاء(

واسعة  ولية  املهملة،  والسني  الراء  وكرس  األلف  وسكون  الفاء  بفتح  )َفاِرُس(: 
رَيجان، ومن  جان ومن جهة كرمان السَّ وإقليم فسيح أّول حدودها من جهة العراق َأرَّ
جهة الساحل بحر اهلند سريان، ومن جهة السند ُمكران، وفارس اسم البلد وليس باسم 
وكورها  فارس،  فقيل  فعّرب  مرتىض  وهو  پارس  أصله  ٌب  معرَّ فاريسٌّ  وهو  الرجل، 
ثّم كورة  أبجرد  دار  ثّم كورة  ه  ُخرَّ أردشري  ثّم  فأوسعها كورة إصطخر  املشهورة مخس 

ه)2(. سابور ثّم ُقبا ذُخرَّ

قال اجلزري: بالد فارس، وهي مملكة تشتمل عىل عّدة من املدن ودار مملكتها شرياز، 

)1( معجم البلدان 94/4، منجم العمران 6/ 136، األنساب 4/ 137 قال: هذه النسبة إىل العجم وبالد 
عراق   )17 العثامنية/  والدولة  )الكورد  كتاب  يف  وجاء  بالفارسية  وهو  العربية  غري  لسانه  ومن  فارس 
العجم، ويقال هلا )بالد اجلبال( وهي مقاطعات بالد )إيران( املتامخة للعراق العريب. قال: ينظر إىل ابن 
حوقل، صورة األرض/ 208، ويف چهره درخشان 2/ 152 اجلبل: اسم مدن معروفة بعراق العجم 
يعني املنطقة املحصورة ما بني أصفهان وزنجان وقزوين ومهدان والدينور وقرمسني والري وما بينها من 

مدن كبرية وقصبات مهّمة.
)2( معجم البلدان 4/ 226، مشاهد/ 151، األنساب 4/ 307، )الكّشاف( من املنتقلة/ 398.
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خرج منها مجاعة من العلامء يف كّل فّن)1(.

وقال بعض شعراء الُفْرس يمدح هذه البالد:

طنُبًا هبــا  عــكــٌل  ــْل  ــِص َت مل  بــلــدة  ومْهـــــذاُنيف  ــدٌّ  ــ َعـ وال  ــاء  ــبـ ِخـ وال 

يمٍن ــن  م ــاد  ــ األت وال  ــْرم  جلـ ــاُنوال  ــ ــهــا لــبــنــي األحـــــرار أوط لــكــنّ

مساكنَُه ــرسى  ك هبــا  ُيــَبــنّــي  إنساُن)2(أرٌض  اللَّخناِء  بني  من  هبا  فا 

بـالد فـارس )فـارس القديـم - منطقـة أو إقليـم فـارس( مناطـق يف جنـوب إيران 
تشـكل فيهـا اللغـة الفارسـية اللغـة األساسـية، يشـمل مناطـق ومافظـات: فـارس، 
بوشـهر، كهكيلويـه وبويـر أمحـد، شق خوزسـتان - غـرب هرمـزكان وأضاف بعض 

املؤلفـني أصفهـان، يـزد، كرمان.

هلا ساحل  وليس  إيران،  )فارس( يف جنوب  مافظة  تطلق عىل  أيضًا  اليوم  وفارس 
مطّل عىل اخلليج.

)َفَسا(: بالفتح والقرص كلمة عجمية وعندهم )َبَسا( بالباء وكذا يتلّفظون با وأصلها 
يف كالمهم الشامل من الّرياح، وهي مدينة بفارس أنَزُه مدينة با فيام قيل بينها وبني شرياز 

أربع مراحل. 

قال اإلصطخري: وأّما كورة دار أبجرد فإّن أكرب ُمُدنا َفَسا، وخرج منها مجاعة كثرية 
من العلامء والرّحالني)3(.

)1( اللباب 2/ 403، لّب اللباب 2/ 142.
)2( معجم البلدان 227/4، منجم العمران 6/ 326.

)3( معجم البلدان260/4-261، منجم العمران 6/ 375 376، األنساب 4/ 362، اللباب 2/ 432، 
لّب اللباب 2/ 157، مراصد الّطالع 1/ 195.
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عن  وتبعد  فسا  مقاطعة  مركز  وهي  فارس  مافظة  يف  تقع  إيرانية  مدينة  هي  )فسا( 
شرياز مركز املحافظة )145كم(.

)حرف القاف(

مدينة  ونون  ساكنة  تت  من  مثنّاة  وياء  الواو  وكرس  السكون  ثّم  بالفتح  )َقْزِويُن(: 
ّي سبعة وعشون فرسخًا وإىل أبر اثنا عش فرسخًا.  مشهورة بينها وبني الرَّ

يسّمى  قزوين  وحصن  األكتاف،  ذو  سابور  استحدثها  من  أّول  الفقيه:  ابن  قال 
رابطة من  فيه  ملوك األرض جتعل  كانت  الّديلم جبل  وبينه وبني  بالفارسية  )كشين( 

األساورة يدفعون الديلم ملا مل يكن بينهم ُهدنة.

ان فأسلم أهلها بعد  ويف سنة )24هـ( َهَجم عليها الرباء بن عازب زمن عثامن بن عفَّ
أْن طلبوا الصلح وأبى عليهم إلَّ اجلزية، وينسب إىل قزوين خلق كثري ل حيصون)1(.

مدينة  غرب  130كيلومرتًا  حوايل  تبعد  إيران،  يف  قزوين،  مافظة  عاصمة  وهي 
أواسط  إىل  املخطوطات  إحدى  ما يف  قزوين عىل  ملدينة  التارخيي  القدم  يرجع  طهران، 
إىل  ترجع  األُخرى  املخطوطات  وعىل  السالم  عليه  املسيح  ميالد  قبل  اخلامس  األلف 

عرص الساسانيني يف تاريخ إيران. 

الديلميني  عىل ما يبدو أنَّ شابور ذا األكتاف )310 - 371 ميالدي( لصّد هجوم 
أمر بإعامر قلعة فُأسست هذه املدينة، ويعتقد بعض املؤرخني أنَّ اسم )قزوين( قد أتى 

)1( مشاهد/ 158، )الكّشاف( من املنتقلة/ 402، معجم البلدان 342/4-344، منجم العمران 7/ 79 
81، لّب اللباب 2/ 179، اللباب 3/ 34.
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من كلمة )كشوين( بمعنى إدارة حرس احلدود، والذي أصبح قزوين، ومن املستشقني 
من يعتقد أنَّ كلمة قزوين قد ُأخذت من اسم طوائف الكاسبني وهم مموعة ساكنة يف 
الغرب من بحر اخلزر، انُتخبت هذه املدينة منذ عام 955هـ ملدة 51 سنة يف عرص الصفوية 
وثقافية،  تارخيية  أمهية  املدينة ذات  تعترب هذه  لذلك  إيران؛  باسم مركز حكومة  رسميًا 
كانت مدينة قزوين دائاًم موطنًا للعلم واألدب والفن والفلسفة واحلكمة، وقد ولد فيها 
املدينة،  تدلُّ عىل عظمة  التارخيية  األماكن واألبنية  إنَّ  عاملقة يف مالت علمية خمتلفة، 
وتدلُّ عىل الستمرار باحلفاظ عىل آثارها، مثل مدينة )أملوت( زيادة اجلاذبية، والبوابات 
التساعية، واملساجد املشهورة مثل املسجد اجلامع الذي بنيت ُأسسه يف عرص  التارخيية 
هارون العبايس )192هجري قمري( واملدارس القديمة مثل مدرسة البيغمربية وشيخ 

اإلسالم ومساجد أبناء األئمة الذين يمثلون اآلثار التارخيية يف املحافظة ويف املدينة.

َة(: ينسب إىل يزيد بن عمر بن هبرية الفزاري الغطفاين عامل العراق  )َقرْصُ ابن ُهَبرْيَ
من قبل مروان بن مّمد بن مروان املعروف بمروان احلامر آخر امللوك املروانية، بنى عىل 
فرات الكوفة مدينة فنزهلا ومل يستتّمها حّتى كتب إليه مروان يأمره بالجتناب عن ماورة 
أهل الكوفة فرتكها وبنى قرصه املعروف به بالقرب من جرس ُسَورا، فلاّم ملك السّفاح 
نزله واستتّم تسقيف مقاصري فيه وزاد يف بنائه وساّمه اهلاشمية وكان الناس ل يقولون 
العادة األُوىل، فقال: ما أرى ذكر ابن هبرية يسقط عنه فرفضه  إلَّ قرص ابن هبرية عىل 
وبنى حياله مدينة اهلاشمية الباقية آثارها حّتى اليوم، وكان قرص ابن هبرية أكرب مدينة بني 
بغداد والكوفة، وهو عىل نر خيرج من سورا يقال له: نر أيب رحى، أّوله من فوق القرص 
ويصّب إىل سورا أسفل القرص، وقد أفل نجم مدينة ابن هبرية أو قرص ابن هبرية يف مطلع 
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القرن السادس اهلجري حيث ملع نجم احلّلة وارتفع شأنا)1(.

(: بالضّم وتشديد امليم، مدينة مستحدثة إسالمية ل أثر لألعاجم فيها، وأّول من  )ُقمُّ
مرّصها طلحة بن األحوص األشعري. 

قال البالذري: مّلا انرصف أبو موسى األشعري من ناوند إىل األهواز فاستقراها ثّم 
أتى ُقّم فأقام عليها أّيامًا وافتتحها، وقيل: وّجه األحنف بن قيس فافتتحها عنوة وذلك 

يف سنة )23( للهجرة)2(.

قال السيوطي: ُقّم بلد بني ساوة وأصبهان)3(.

عش  باثني  قاشان  شامل  إىل  العجمي  العراق  يف  مشهورة  مدينة  اخلرسان:  وقال 
فرسخًا، وبينها وبني ساوة مثل ذلك، واليوم هي أشهر احلوارض العلمية يف إيران، وبا 

مشهد السّيدة فاطمة بنت اإلمام موسى بن جعفر عليهم السالم)4(.

وكان   ،) )ُقاّمً بتعريبهم  فسّميت  حروفها  بعض  فأسقطوا  ُكمندان،  اسمها  إّن  وقيل: 
ابن عبد اهلل)5( بن سعد بن مالك بن عامر األشعري قد ُريّب بالكوفة فانتقل منها إىل قّم، 

، قاله احلموي)6(. وكان إماميًا، وهو الذي نقل التشّيع إىل أهلها فال يوجد با ُسنّيٌّ َقطَّ

)1( معجم البلدان 4 / 265،منجم العمران 7/ 112، مشاهد/ 161 162، )الكّشاف( من املنتقلة/ 402 
403، موسوعة بطل العلقمي 3/ 318 319.

)2( معجم البلدان 4 / 397، مشاهد/ 162، منجم العمران 7/ 160.
)3( لّب اللباب 2/ 189.

)4( )الكّشاف( من املنتقلة/ 403.
)5( اسمه موسى.

)6( معجم البلدان 397/4-398، منجم العمران 7/ 160، اللباب 3/ 55 56.
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عبد  هرب  وملا  هـ،   83 سنة  الثقفي  يوسف  بن  احلجاج  أّيام  البلدة  مرصت  وقد 

الرمحن بن ممد بن األشعث )أمري سجستان من احلجاج بعدما خرج عليه( فرَّ إىل كابل، 

وكان من مجلة الفارين معه إخوة هم أبناء سعد بن مالك األشعري، نزل هؤلء يف سبع 

هم  قرى يف منطقة قم كان اسم إحداها )كمندان( وملا استوطنوها اجتمع إليهم بنو عمِّ

وصارت القرى السبع سبع مالت سميت إحداها كمندان ثم أسقطوا بعض حروفها 

فسميت بتعريبهم )ُقّم( وهي عىل بعد )147كلم( جنوب العاصمة طهران، وترتفع نحو 

)930م( فوق مستوى سطح البحر، حيدها من الشامل مدينة طهران، ومن اجلنوب مدينة 

أصفهان، ومن الغرب مدينة أراك، ومن الشق مافظة سمنان.

)القّمُة(: ذكرها العمري يف املجدي)1( والسّيد عل األعرجي يف الشجرة البهّية قال: 

القّمة من أرض اليمن. 

)َقْهُر(: بالفتح وآخره راء، قال أبو زياد: القهر أسافل احلجاز ممّا يل نجدًا من قبل 

الطائف)2(، وأنشد خِلَداش بن زهري:

ــا ــنـ ــا وُأّمـ ــن ــي ــن أب ــا مـ ــن ــوي ــا أخ ــي ــرْسِف َج إىل  سبيل  ال  إليكم  إليكم 

جانبًا ســأنــزل  إيّن  جانبي  ــوا  ــ والقهِرَدُع الــيــامــة  بــن  ــًا  ــع واس لكم 

الَغْدِرَأبى فارس الضحياِء عمرو بن عامر عى  الوفاَء  واختار  الذّم  َأبى 

)1( املجدي/ 448.
)2( معجم البلدان 418/4، منجم العمران 7/ 190 191، )الكّشاف( من املنتقلة/ 403.
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)حرف الكاف(

)الُكوَفـُة(: بالضـّم، املرص املشـهور بـأرض بابل من سـواد العـراق ويسـّميها قوم: 
العذراء(.  )خـّد 

قال أبو بكر مّمد بن القاسم:

سـّميت )الكوفـة( لسـتدارهتا أخذًا مـن قول العـرب رأيـت ُكوفانًا وَكوفانـًا بضّم 
الـكاف وفتحهـا للرميلـة املسـتديرة، وقيـل سـّميت بالكوفـة لجتـامع النـاس بـا من 

َف الرمل.  قوهلـم تكـوَّ

ويقال أخذت الكوفة من الكوفان يقال: هم يف كوفان أي يف بالء وّش.

ـا قطعـة مـن البـالد من قـول العـرب قـد أعطيـت فالنًا  وقيـل: سـّميت كوفـة ألنَّ
قطعة.  أي  كيفـة 

وقال ُقطُرب: يقال: )القوم يف كوفان( أي يف أمر جيمعهم، إىل غري ذلك من األقوال. 

وأّما متصريها فكانت يف أّيام عمر بن اخلّطاب سنة )17هـ( وقال قوم سنة )19هـ()1(.

الغريب،  الفرات  ساعد  عىل  الشهري  اإلسالمي  البلد  الكوفة،  اخلرسان:  السّيد  قال 
أّسسها سعد بن أيب وّقاص بعد وقعة القادسية، وقد نزهلا اإلمام أمري املؤمنني علُّ بن أيب 
طالب عليهام السالم بعد وقعة اجلمل سنة )36هـ( فاّتذها عاصمة للخالفة اإلسالمية 
طيلة خالفته، كام اّتذها بنو العّباس برهة من الزمن عاصمة هلم، وكانت مركزًا للثقافة 
اإلسالمية وامتدادًا لتارخيها العلمي تقوم اليوم حارضة النجف العلمية مصدر اإلشعاع 

)1( معجم البلدان 490/4-491،مشاهد/ 186، اللباب 3/ 118 119، لّب اللباب 2/ 216.
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الديني والفكري للعامل اإلسالمي)1(. 

وأّما مسجدها فقد ُرويت فيه فضائل كثرية، ومدحه الشعراء يف قصائدهم)2(.

غربًا،  األوسط  الفرات  النجف عىل جانب  إلی جنبها مافظة  عراقية  مدينة  الكوفة 
وتبعد )170كم( جنوب بغداد و)10 كم( شامل شق النجف. 

)كينوس(: وفيها احلسن بن إسامعيل بن عبد اهلل بن عبيد اهلل األمري بن احلسن األمري 
ابن عبيد اهلل قاله ابن طباطبا)3(، ومل يعّرف با السّيد مّمد مهدي اخلرسان يف كّشاف 
كتب  يف  ذكٍر  عىل  هلا  أقف  ومل  الطالبيني(  منتقلة  يف  ذكرها  الوارد  واملواضع  )البلدان 

البلدانيني التي اعتمدهتا، ورّبام تغرّي اسمها أو ُصّحف.

من  مستطيلة  قرية  وهي  احلشيش  من  الكثري  وهو  املهملة  بالسني  )كيُسُوم(  وهناك 
أعامل ُسَميساط، والفرق بينهام واضح. 

)حرف امليم(

الياء وفتح النون، وكان يقال هلا:  َرُة(: بفتح امليم وكرس الدال وسكون  املنَوَّ )امَلِدْينَُة 
)َيْثِرب( بفتح أّوله وسكون ثانيه وكرس الراء وباء موّحدة، وهي مدينة رسول اهلل صىلَّ 
اهلل عليه وآله سّميت بذلك ألّن أّول من سكنها عند التفّرق يثرب بن قانيه بن مهالئيل 

بن إرم بن عبيل بن عوض بن إرم بن سام بن نوح عليه السالم. 

)1( )الكّشاف( من املنتقلة/ 405.
)2( معجم البلدان 492/4، منجم العمران 7/ 298 299.

)3( منتقلة الطالبية/ 281.
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فلاّم نزهلا رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله ساّمها )طيبة وطابة( كراهّيًة للتثريب، وسّميت 
مدينة الرسول لنزوله با. 

والتثريب تعني العيب والتعيري، وقيل: إّن )يثرب( للناحية التي منها مدينة الرسول 
ومّلا  وآله،  عليه  اهلل  مدينته صىلَّ  ناحية من  يثرب  بل  آخرون:  وقال  وآله  عليه  اهلل  صىلَّ 

مُحلت نائلة بنت الفرافَِصة إىل عثامن بن عّفان من الكوفة قالت تاطب أخاها:

إّنني ــا ضــّب  ي ــوم  ــي ال ــراه  تـ ــًا  ــّق ــة أْرُكـــبـــاأح ــن ــدي مــصــاحــبــة نــحــو امل

املحّجبالقد كان يف فتيان حصن بن ضمضم اخلباُء  جيزى  ما  الويل  لك 

غريبًة متـــويت  أْن  ــًا  ــّق ح اهلل  ــى  أبـــا)1(ق وال  ُأّمـــًا  تلقَن  ال  بيثرب 

وفيها قرب الرسول صىلَّ اهلل عليه وآله ومشهده شقي املسجد الشيف يف بيته ودفن 
خلفه يف حجرته أبو بكر بن أيب قحافة، ودفن خلفه يف حجرته عمر بن اخلّطاب)2(، وقد 
توّليا اإلمرة بعد وفاة رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله تباعًا، وإىل الشق من مسجده بقيع 
الَغْرقد، وُقباُء عىل نحو ميلني إىل ما يل القبلة، وُأُحد جبل يف شاميل املدينة وهو أقرب 
اجلبال إليها مقدار فرسخني، ووادي العقيق فيام بينهام وبني الُفزع، والفزع من املدينة عىل 

أربعة أّيام يف جنوبّيها، وأعذب مياه تلك الناحية آبار العقيق)3(.

وقال احلموّي: هلذه املدينة تسعة وعشون اساًم)4( وعّدها.

)1( معجم البلدان 82/5-88، منجم العمران 7/ 424 425 و 8/ 498 499، لّب اللباب 2/ 247.
)2( مشاهد/ 204 205.

)3( منجم العمران 7/ 424 425.
)4( املصدر نفسه.
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وعن إبراهيم بن أيب حييى قال: للمدينة يف التوراة أحد عش اساًم)1(، وذكرها، وعن 
عبد العزيز بن مّمد قال: وبلغني أّن هلا يف التوراة أربعني اساًم)2(، أّما السمهودي فقد 

ذكر هلا أربعة وتسعني اساًم)3(.

)َمَراَغُة(: بالفتح والغني املعجمة، بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بالد أذربيجان، 
وكانت تدعى: )افراز هروذ(، فعسكر مروان بن مّمد بن مروان بن احلكم بالقرب منها، 
وكان فيها رسجني كثري فكانت دواّبه ودواّب أصحابه متّرغ فيها، فجعلوا يقولون: ابنوا 

قرية املراغة، وهذه قرية املراغة، فحذف الناس القرية وقالوا )مراغة(.

وقد كان فيها ُأدباء وشعراء ومّدثون وفقهاء)4(.

مياًل  سبعني  عىل  وهي  املغول  أّيام  أذربيجان  عاصمة  كانت  اخلرسان:  السّيد  وقال 
جنوب تربيز عىل نر صايف، وقد ارتفع شأنا يف العهد املغويل، وبظاهر املراغة الرصد 
اإليلخاين العظيم الذي بناه احلكيم الفلكي اخلواجه نصري الدين الطويّس بأمر هولكو، 

وفيه كتابه )الزيج اإليلخاين( املشهور)5(.

وهناك موضع آخر يقال له: املراغة، من منازل بني يربوع، قاله احلموّي)6(، ويف لّب 
اللباب: امَلَراغ قبيلة من األزد، وامَلَراغة مدينة بأذربيجان، وبلد بصعيد مرص)7(.

)1( الدّرة الثمينة يف أخبار املدينة/ 25.
)2( املصدر نفسه.

)3( )الكّشاف( من املنتقلة/ 407.
)4( معجم البلدان 93/5-94، منجم العمران 8/ 4 5.

)5( )الكّشاف( من املنتقلة/ 407.
)6( معجم البلدان 93/5-94، منجم العمران 8/ 6.

)7( السيوطي 2/ 248.
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املراغة املبحوث عنها: يف مافظة شق آذربيجان، تقع املدينة عىل ُبعد )22كلم( شق 
بحرية أرومية، وتبعد عن مدينة تربيز بحوايل )130كلم(.

)َمْرُو الّشاِهَجان(: بالفتح ثّم السكون وضّم الواو، هي )مرو( العظمى أشهر ُمُدن 
( عىل غري قياس، وبني مرو ونيسابور سبعون  خراسان وقصبتها، والنسبة إليها )َمْرَوِزيٌّ

فرسخًا، ومنها إىل رسخس ثالثون فرسخًا، وإىل بلخ مائة واثنان وعشون فرسخًا.

و)مرو( بالعربية تعني احلجارة البيض ُتقتدح با النار.

ومات  عظيم،  نر  عىل  وهي  أّيام  مخسة  بينهام  وذ(  الرُّ )َمْرُو  توجد  منها  القرب  وإىل 
املهّلب بن أيب ُصْفرة بمرو الروذ)1(.

وامَلْرواِن تثنية َمْرو ُيراد به مرو الشاهجان، ومرو الروذ. 

حيث  البلدان(  )معجم  كتابه  ماّدة  جيمع  أعوام  ثالثة  ياقوت  الشاهجان  بمرو  أقام 
كانت مرو مشهورة بخزائن كتبها، وبمرو قرب السلطان سخر آخر سالطني السالجقة 

املتوّف سنة )552هـ( فخربت مرو بغزو الننار هلا)2(. 

وأخرجـت الكثـري مـن األعيـان، منهـم: أمحد بن مّمـد بن حنبـل اإلمام، وسـفيان 
بـن سـعيد الثـوري، وإسـحاق بـن راهويه، وعبـد اهلل بـن املبـارك وغريهـم)3(، وأكثر 

الشـعراء يف ذكرها)4(.

)1( منجم العمران 8/ 32 33، مشاهد/ 233، علل الشائع/ 23 24 وفيه الرود بالدال.
)2( )الكّشاف( من املنتقلة/ 408.

)3( منجم العمران 8/ 35.
)4( املصدر نفسه 8/ 30، 36.
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وهي عاصمة منطقة ماري يف تركامنستان، وتقع عىل ضفاف نر املرغاب. 

(: بكرس أّوله وسكون ثانيه وضّم الراء، ُسّميت بمرص بن مرصايم بن حام بن  )ِمرْصُ
نوح عليه السالم، وهي من فتوح عمرو بن العاص يف أّيام عمر بن اخلّطاب، وقد مدحها 

اهلل تعاىل كام مدح مّكة، وجاء ذكرها يف أكثر من موضع يف القرآن الكريم.

إىل  بغداد  بني  ما  واملسافة  مقدونية  باليونانية  واسمها  الفراعنة،  منازل  فيها  وكانت 
مرص مخسامئة وسبعون فرسخًا. 

ومن مفاخر مرص مارية القبطية ُأّم إبراهيم ابن رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وآله ومل ُيْرَزق 
من امرأة ولدًا ذكرًا غريها، وهاجر ُأّم إسامعيل عليه السالم وإذا كانت ُأّم إسامعيل عليه 

السالم فهي ُأّم مّمد صىل اهلل عليه وآله. 

بالقبط خريًا  إذا فتحت مرص فاستوصوا  النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وآله قوله:  ونسب إىل 
فإّن هلم صهرًا.

ويف مرص عدٌد من املشاهد واملزارات املهّمة، قال ُكشاجم يصف مرص:

ــد مجعْت ــر كــيــف ق ــاح يف جمــلــْسأمـــا تـــرى م ــريـ الـ ــوُف  ــنـ هبـــا ُصـ

والـــ والبنفسج  الــغــضُّ  والــنــرجــْسالسوسن  الــبــهــار  وصــنــف  ورد 

ــْت ــع ــة الـــتـــي مج ــ ــنّ ــ ــا اجل ــ ــأهّن ــ واألنــفــْسك اِلــعــُيــون  تشتهيه  مــا 

ــًا ــل ُح ُألــبــســْت  األرض  والسنُدس)1(كـــأّنـــا  العبقرّي  مفاخر  من 

قـال السـّيد اخلرسـان: مـرص مدينـة يكتنفهـا مـن مبدئهـا يف العـرض إىل منتهاهـا 

 ،260  /2 اللباب  لّب   ،143-137/5 البلدان  معجم   ،219  /3 اللباب   ،196  195  /5 األنساب   )1(
منجم العمران 8/ 69 77.
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جبـالن أجردان غري شـاخمني يتقاربـان جّدًا يف وضعهـام أحدمها يف ضفـة النيل الشقية 
وهـو املقّطـم، واآلخـر يف الضّفـة الغربية منـه، والنيل منـرسب بينهام من مدينة أسـوان 
إىل أن ينتهيا إىل الفسـطاط، وقد يسـّمى القطر كّله باسـم مرص، واليوم تسـّمى مجهورية 

مـرص العربيـة املّتحدة)1(.

ِمرْصَ أو مُجهوِريُة ِمرَص الَعَربيِة هي دولة عربية تقع يف الركن الشاميل الشقي من قارة 
إفريقيا، ولدهيا امتداد آسيوي، حيث تقع شبه جزيرة سيناء داخل قارة آسيا فهي دولة 
عابرة للقارات، وحيدُّ مجهورية مرص العربية من الشامل البحر املتوسط بساحل يبلغ طوله 
يف  ها  وحيدُّ )1941كم(،  طوله  يبلغ  بساحل  األمحر  البحر  شقًا  ها  وحيدُّ كم(،   995(
الشامل الشقي منطقة فلسطني )وفلسطني املحتلة بام فيها قطاع غزة( بطول )265 كم(، 
ها جنوبًا السودان  ها من الغرب ليبيا عىل امتداد خط بطول )1115 كم(، كام حيدُّ وحيدُّ
بطول )1280 كم(، تبلغ مساحة مجهورية مرص العربية حوايل 1.002.000 كيلومرت 
البش  بدأ  حيث  األرض  وجه  عىل  احلضارات  أقدم  إحدى  با  بأنَّ  مرص  ومتتاز  مربع، 
نحو  منذ  املاشية  وتربية  األرض  زراعة  يف  وبدأ  والستقرار  النيل  ضفاف  إىل  بالنزوح 

10000 سنة.

وهذا  شاسعة)2(.  وَوْعثاء  كثرية  واسعة  بالد  وهي  املشق،  ضّد  بالفتح  )امَلْغِرُب(: 
الشاملة  الصغرى  إفريقيا  أو  الرببر  بالد  عىل  القدامى  اجلغرافيون  يطلقه  كان  السم 
املغرب األقص  يقّسمونه إىل  الغرب وتونس واجلزائر ومراكش وكانوا  لبالد طرابلس 
غربًا املنحرص بني تلمسان شقًا وساحل األطليس غربًا وسبتة شاملً ومراكش جنوبًا، 

)1( )الكّشاف( من املنتقلة/ 409.
)2( معجم البلدان 161/5، منجم العمران 8/ 103.
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واملغرب األوسط املنحرص بني وهران غربًا وحدود مقاطعة بجاية شقًا وهو املعروف 
بالقطر اجلزائري حديثًا واملغرب األدنى، ويسّمى إفريقيا، وينحرص يف نطاق يّتسع قلياًل 
عن بالد تونس، أّما املغرب اليوم فهو اسم دولة شيفية عاصمتها الرباط ومن قواعدها 

املهّمة مراكش وفاس ومكناس والدار البيضاء وغريها)1(.

واململكة املغربية هي دولة عربية تقع يف أقص غرب شامل إفريقيا عاصمتها الرباط 
وأكرب مدنا الدار البيضاء التي تعترب العاصمة القتصادية، ومن أهم املدن: سال وفاس 
يطل  وسطات،  ووجدة  ووزان  وتطوان  وآسفي  وأكادير  وطنجة  ومكناس  ومراكش 
املغرب عىل البحر األبيض املتوسط شاملً واملحيط األطليس غربًا يتوسطهام مضيق جبل 
الفاصل بني  البحري الضيق  طارق: تده شقًا اجلزائر وجنوبًا موريتانيا، ويف الشيط 

املغرب وإسبانيا ثالث مكتنفات إسبانية هي سبتة ومليلية وصخرة قمرية.

)َمقابُر ُقَرْيش(: ويقال هلا )مشهد باب التني( و)مشهد الكاظمني( أيضًا)2(، ذكرها 
احلموي، قال: ببغداد وهي مقربة مشهورة ومّلة فيها خلق كثري وعليها سور بني احلربية 
ومقربة أمحد بن حنبل واحلريم الطاهري وبينها وبني دجلة شوط فرس جّيد، وهي التي 
الباقر ابن علٍّ زين العابدين ابن  فيها قرب موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن مّمد 
اإلمام احلسني بن علِّ بن أيب طالب عليهم السالم، وكان أّول من دفن با جعفر األكرب 
ابن املنصور يف سنة )150هـ( وكان املنصور أّول من جعلها مقربة مّلا ابتنى مدينته سنة 

)149هـ()3(.

)1( اللباب 3/ 240، لّب اللباب 2/ 268، )الكّشاف( من املنتقلة/ 409 410، منجم العمران 8/ 103، 
مشاهد/ 248 عن )مراصد الّطالع 3/ 302(.

)2( مشاهد/ 249، األساس/ 569 وفيه، مقابر قريش: قبل أن تبنى مدينة الكاظمية.
)3( معجم البلدان 163/5، منجم العمران 8/ 107.
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ُة(: بفتح امليم وتشديد الكاف املفتوحة وآخرها تاء مربوطة، بيت اهلل احلرام)1(  )َمكَّ
ه الناُس من أقايص البالد لزيارة الكعبة، فأصبحت  وأشهر مدن احلجاز لّتاذها مّجًا يؤمُّ

بتوايل األجيال مركزًا للتجارة ملن يتوافد إليها من احلّجاج يف املواسم كلِّ عام)2(. 

وقبلة  املسلمني  كعبة  فيها  وجعل  احلرام،  بالبيت  اهلل  ّشفها  اخلرسان:  السّيد  قال 
خاّصة  امتيازات  وهلا  عام،  كّل  يف  األرض  أقطار  من  املسلمون  حيّج  وإليها  املصّلني، 
تكّفلت كتب الفقه واحلديث بذكرها وللمؤّرخني والبلدانيني أحاديث يف تارخيها يطول 

املقام بذكرها)3(.

أّما اشتقاق اسمها ففيه أقوال ل يسع املجال لذكرها. 

ويقال مّكة اسم البلد وبّكة اسم البيت، وقال آخرون مّكة هي )بّكة( وامليم بدل من 
الباء وروي عن مغرية بن إبراهيم قال: بّكة موضع البيت، وموضع القرية )مّكة( 

وقيل إّنام سّميت )بّكة( ألّن األقدام تبك بعضهًا بعضًا وقيل غري ذلك. 

وهلا العديد من األسامء ذكرها احلموي ل يسع املقال عرضها.

وقد ساّمها اهلل تعاىل ُأّم القرى فقال: }لُِتنذِرَ ُأمَّ الُْقرَى وَمَنْ حَوَْلهَا{. وساّمها اهلل 
تعاىل البلد األمني يف قوله تعاىل: }وَالتِّنيِ وَالزَّيُْتوِن * وَُطوِر سِينِنيَ * وَهََذا الْبََلدِ ااْلَمِنيِ{. 

وقد ورد ذكرها يف العديد من اآليات الكريمة. 

ومّلـا خـرج رسـول اهلل صـىلَّ اهلل عليـه وآلـه مـن مّكـة وقـف عـىل اجلـزورة قـال: 

)1( معجم البلدان 181/5، منجم العمران 8/ 133، اللباب 3/ 253، لّب اللباب 2/ 273.
)2( تاريخ التمّدن اإلسالمي 1/ 25.

)3( )الكّشاف( من املنتقلة/ 411.
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إيّن ألعلـم أّنـِك أحـّب البـالد إيّل وإّنـِك أحـّب أرض اهلل إىل اهلل، ولـول أّن املشكـني 
أخرجـوين منـك مـا خرجـت)1(.

يكتب  ما  نون، وأكثر  فوقها، وآخره  مثنّاة من  تاء  الالم،  بالّضم، وسكون  )ُملَتاُن(: 
بالواو: هي مدينة من نواحي اهلند قرب غزنة أهلها مسلمون منذ قديم.

قواعد  إحدى  العظيمة  املشهورة  املدينة  الصاد،  وكرس  للميم  بالفتح  )امَلْوِصُل(: 
اإلسالم، ومنها يقصد إىل مجيع البلدان، فهي باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد 

إىل أذربيجان. 

قالوا: وسّميت املوصل، ألّنا وصلت بني اجلزيرة والعراق، وقيل: وصلت بني دجلة 
والفرات، وقيل: ألّنا وصلت بلد سنجار واحلديثة، وقيل: بل امللك الذي أحدثها كان 

يسّمى املوصل. 

وهي مدينة قديمة األُّس عىل طرف دجلة، ومقابلها من اجلانب الشقي نينوى، ويف 
، قاله احلموي)2(. وسط مدينة املوصل قرب جرجيس النبيِّ

وقال اجلزري: املوصل، وهي من بالد اجلزيرة، وإّنام قيل لبالدها اجلزيرة ألّنا بني 
دجلة والفرات، خرج منها مجاعة من العلامء واألئّمة يف كّل علم)3(.

وكانت قاعدة ديار ربيعة، واليوم هي من ألوية العراق املهّمة ولعّلها تل بغداد سعة 
وشهرة)4( واملوِصالن: اجلزيرة، واملوصل، كام قيل البرصتان واملروان... قال الشاعر:

)1( معجم البلدان 183/5، منجم العمران 8/ 133 136.
)2( معجم البلدان 223/5، منجم العمران 8/ 195 196، األنساب 5/ 301.

)3( اللباب 3/ 296، لّب اللباب 2/ 280.
)4( )الكّشاف( من املنتقلة/ 411، األوضاع احلضارية يف إقليم اجلزيرة الفراتية/ 44 45.
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لنا ــراق  ــع وال ــا،  مــنّ األزد  واحلــَرُم)1(وَبـــَرة  احللُّ  ومنّا  واملوِصاِن، 

وهي مركز مافظة نينوى وثاين أكرب مدينة يف العراق من حيث السكان بعد بغداد، 
حيث يبلغ تعداد سكانا حوايل مليونس نسمة، وتبعد املوصل عن بغداد مسافة تقارب 

حوايل )465كلم(.

)امَلْهَجُم(: بالفتح ثّم السكون وجيم مفتوحة وآخره ميم، بلد وولية من أعامل َزبِْيد 
باليمن، بينها وبني َزبيد ثالثة أّيام... ويقال لناحيتها َخَزاز وأكثر أهلها خولن)2(.

)حرف النون(

)َنِصيبنِي(: بالفتح والكرس آخره نون، مدينة عامرة من بالد اجلزيرة عىل جاّدة القوافل 
من املوصل إىل الشام، بينها وبني سنجار تسعة فراسخ وبينها وبني املوصل سّتة أّيام)3( 
الشام، وهي مدينة  الواصل بني املوصل، وبالد  التجاري  الطريق  تقع بديار ربيعة عىل 
كبرية تعترب أنزه مدينة يف األقاليم الفراتية، وأكثرها خرضة، اختّصها اهلل بالورد األبيض 

حّتى ل تكاد توجد فيها نبتة لورد أمحر)4(.

)1( معجم البلدان 224/5، منجم العمران 8/ 196.
)2( معجم البلدان 229/5، منجم العمران 8/ 204، )الكّشاف( من املنتقلة/ 412.

)3( منجم العمران 8/ 292، األوضاع احلضارية يف إقليم اجلزيرة الفراتية/ 37 38 عن )املسالك واملاملك/ 
52، اللباب يف هتذيب األنساب/ 3 ماّدة: نصيبني، معجم البلدان 288/5، تقويم البلدان/ 282 283، 

أخبار الدول وآثار األُول 3/ 492(.
)4( األوضاع احلضارية يف إقليم اجلزيرة الفراتية/ 37 عن )اإلصخطري: املسالك واملاملك/ 52، البكري: 
اللباب يف هتذيب األنساب/ 3  ابن األثري:  البالد واملواضع 2/ 1310،  ما استعجم من أسامء  معجم 

ماّدة: نصيبني، أبو الفداء: تقويم البلدان/ 282 283، القرماين: أخبار الدول وآثار األُول 3/ 492(.
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ابن  وذكرها  بكر)1(.  ديار  ناحية  من  وميافارقني  آمد  عند  بلدة  هي  السمعاين:  قال 
طباطبا قال: أظنّه من أرض كوفان)2(، وهناك أربعة مواضع تمل اسم نصيبني:

1. املدينة املشهورة بأرض اجلزيرة وإليها ينسب اجلّم الغفري من األعالم. 

2. مدينة عىل شاطئ الفرات كبرية تعرف نصيبني الروم بينها وبني آمد أربعة أّيام بني 
آمد وحّران. 

3. نصيبني من قرى حلب. 

4. تـل نصيبـني مـن قـرى حلـب أيضـًا، وليـس واحـد منهـا بقـرب الكوفـة، عـن 
واحلمـوي)4(. اخلرسـان)3( 

يذكر  من  ومنهم  شعٌر،  فيها  وقيل  واألعيان  العلامء  من  مجاعة  نصيبني  إىل  وينسب 
ظاهرها مليح املنظر وباطنها قبيح املخرب.

وقال آخر يذّم نصيبني:

ــن َرهّبـــــا ــ ــن م ــب ــي ــص َغــُشــومنـــصـــيـــُب ن ظــلــٍم  ذي  ــلِّ  ــ ك واليـــــُة 

ــظــى ل يف  ــم  ــهـ ــنـ مـ ــا  ــُهـ ــنـ ــاطـ ــبـ النَعيِم)5(فـ جــنــان  مــن  وظــاهــُرهــا 

وهي مدينة تارخيية يف اجلزيرة الفراتية العليا ومنطقة إدارية تقع حالًيا ضمن حدود 

)1( األنساب 5/ 393، اللباب 3/ 312، لّب اللباب 2/ 298.
)2( منتقلة الطالبية/ 329.

)3( )الكّشاف( من املنتقلة/ 327، 413.
)4( معجم البلدان289/5، منجم العمران 8/ 294.

)5( معجم البلدان 289/5، منجم العمران 8/ 293.
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تركيا، وتتبع اليوم ملحافظة ماردين، تقع إىل الشامل من مدينة القامشل، ول يفصل بينهام 
سوى اخلط احلديدي، وهي اليوم نقطة عبور بني احلدود السورية والرتكية، يمرُّ منها نر 

جغجغ أحد روافد اخلابور.

)َنْيَسـابوُر(: بفتـح أّولـه وسـكون ثانيـه وفتـح السـني، وهـي مدينـة عظيمـة ذات 
ي إىل نيسـابور مائة وسـّتون  فضائـل جسـيمة، معـدن الفضالء ومنبـع العلامء ومـن الرَّ
فرسـخًا، ومنهـا إىل رسخـس أربعـون فرسـخًا. قالـه احلمـوّي)1(: وهي أحسـن مدينة 

بخراسـان)2(. للخـريات  وأمجعها 

عظيمة  مدينة  نيسابور،  العرب  ويسّميها  أّوله  بفتح  نيشابور،  اخلرسان:  السّيد  قال 
كانت يف إقليم خراسان، وقد قّسم قدامى البلدانيني العرب هذا اإلقليم إىل أربعة أرباع 
أوقات خمتلفة عواصم  التي كانت يف  الكربى  املدن األربع  نسب كّل واحد إىل إحدى 
األُمراء  أّيام  ويف  بلخ،  هراة،  مرو،  نيسابور،  وهي  متمعة  أو  منفردة  بصورة  لإلقليم 
الطاهريني نقلوا دار اإلمارة إىل نيسابور فجعلوها عاصمة اإلقليم، وهي أكرب مدينة يف 
أقص األرباع غربًا، وهلا تاريخ حافل خرج منها مجاعة من العلامء منهم احلاكم أبو عبد اهلل 

ابن الَبيِّع النيسابوري صاحب املستدرك عىل الصحيحني وتاريخ نيسابور وغريمها)3(.

تقع مدينة )نيسابور( يف اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانّية، وتعرف باللغة الفارسّية باسم 
)نيشابور(، وتتبع هذه املدينة ملقاطعة خراسان التي تقع يف الشامل الشقي من إيران.

العاصمة، وكانت يف  للمقاطعة )خراسان( هي  بالنسبة  نيسابور  كانت سابقًا مدينة 

)1( معجم البلدان 331/5، مشاهد/ 271، منجم العمران 8/ 356 357.
)2( األنساب 5/ 452، اللباب 3/ 341، لّب اللباب 2/ 310.

)3( )الكّشاف( من املنتقلة/ 413 414.
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فرتة احلكم العّبايس هي املركز الرئييس والشهري لكلٍّ من التجارة والثقافة والعمران.

)نر ترَِيی(: ذكره األعرجي، قال: نزله منصور بن أيب احلسن طليعات ابن احلسن 
الديبق ابن أمحد العّجان العّبايس العلوي)1(.

وشحه احلموّي قائاًل: نر ترَِيي: بكرس التاء املثنّاة من فوقها وياء ساكنة وراء مفتوحة 
مقصورة، بلد من نواحي األهواز حفره أردشري األصغر ابن بابك. 

ووجـد احلمـوي يف بعـض كتـب الفـرس القديمـة: أّن أردشـري بمن بن اسـفنديار 
وهـو قديـم قريـب مـن زمـن النبـّي داود عليـه السـالم حفـر نـر املرسقـان باألهـواز 
وُدجيـل األهـواز وأنـار الكور السـبع: نـربق، ورامهرمز، وسـوس، وجند نيسـابور، 
ومنـاذر، ونـر تـريی، فوهبـه لتـريی مـن ولـد جـودرز الوزير فسـّمي بـه ولـه ذكر يف 

أخبـار الفتـوح واخلـوارج قـال جرير:

ــزٍّ يــلــوُذ به ــرزدق مــن عـ ــف ــل اخلَشُبمــا ل أيــديــم  يف  الــعــّم  بني  إالَّ 

منزلكُم واألهــواز  العّم  بني  الــعــرُبسروا  تعرفُكم  ومل  ــرى  ت وهنـــُر 

مناِجُلهم تنبو  ال  النخل  الَكَرُبالضاربو  ُيعييهم  وال  الــُعــُذوق  عن 

ل هيجو ُأمراءهم: مد بن املعذَّ وقال عبد الصَّ

املجوسا وانتحُلوا  ــام  اإلس ــوا  الُقُلوساَدُع واشتملوا  الــّرْيــَط  وأْلقوا 

ــَرى ــر تِـ ــْه ــنَ ــِد املــقــيــم بِ ــْب ــع ُنحوسابــنــي ال ــم  ــوُرك ــي ُط ــْت  ــَض هن لــقــد 

ــٌل ــزي ن ــم  ــك ب ــَت  ــي ــب ي أْن  ــا)2(حـــــراٌم  ــُروسـ ــمــي ألُّمــكــم َعـ ــا ُي ف

)1( األساس ألنساب الناس/72، 387، ويف منجم العمران باأللف املقصورة.
)2( معجم البلدان 319/5، منجم العمران 8/ 338 339، الصفوة املثىل يف تاريخ أيب يعىل/ 432 اهلامش 

)2( عن )معجم البلدان للحموي 8/ 413(.
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)حرف الواو(

الُبلدان:  فتوح  يف  جاء  طاء،  وآخره  ألٌف  بينهام  السني  وكرس  أّوله  بفتح  )َواِسُط(: 
وأحدث احلّجاج مدينة واسط يف سنة ثالث وثامنني أو سنة أربع وثامنني وبنى مسجدها 
وقرصها وقّبة اخلرضاء با، وأّن احلّجاج مّلا فرغ من واسط كتب إىل عبد امللك بن مروان، 
إيِّن اّتذُت مدينة كرش من األرض بني اجلبل واملرصين وسّميتها واسطًا، فلذلك سّمى 

أهُل واسط الكرشيني)1(.
كلِّ  إىل  منها  ألّن  والكوفة  البرصة  بني  متوّسطة  فألّنا  تسميتها،  فأّما  احلموّي:  قال 

واحدة منهام مخسني فرسخًا)2(.
ّقِة، وواسط اليهود  وقد ذكر السيوطي عددًا من املدن تمل اسم واسط منها واِسِط الرَّ

قرية بطوس، وواِسِط مرزاباذ قرية قرب مطرياباذ، وواِسِط َبْلَخ قرية منها)3(.
وللعرب عّدة مواضع تمل اسم )واسط( ذكرها احلموي يف معجمه والسمعاين يف 

األنساب واجلزري يف اللباب، مثلام ذكرها الشعراء يف قصائدهم)4(.
قال اخلرسان: وكانت عىل جانبي دجلة يربط اجلانبني جرس سفن، وهلا تاريخ حافل 
يف  الكوت  لواء  إىل  تابع  قضاء  )احلّي(  شط  من  مقربة  عىل  واسط  خرائب  تزال  ول 

العراق)5(..

)1( البالذري/ 284.
)2( معجم البلدان 347/5.

)3( معجم البلدان 347/5-353، لّب اللباب 2/ 312.
العمران 8/ 383 387، مشاهد/ 274، األنساب 5/ 465،  البلدان 347/5-353، منجم  )4( معجم 

اللباب 3/ 347.
)5( )الكّشاف( من املنتقلة/ 415.
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واليوم مافظة واسط تقع وسط العراق، سميت باسم مدينة واسط التي بناها احلجاج 

بن يوسف الثقفي سنة 78 هجرية وأمتها يف سنة 86 هجرية لتكون مقًرا جديًدا جلنوده، 

وعاصمة مافظة واسط احلالية هي مدينة الكوت. 

)َوَراِمني(: قال احلموّي: )َوَرام( بالفتح.

قال العمراين، بلد قريب من الّري أهُله شيعة.

نواحي  بليدة من  ونون،  ياء  وزيادة  قبله  الذي  مثل  )َوَراِمني(  أيضًا:  احلموّي  وقال 

ّي إىل أصبهان بينها وبني الّري  الّري قرب )زامني( متجاورتني يف طريق القاصد من الرَّ

نحو ثالثني مياًل)1(.

سمنان  باجّتاه  )55كم(  بحدود  طهران  عن  تبعد  الرّي،  توابع  من  فهي  زرهتا  وكام 

وتبعد عن سمنان بحدود )180كم(. 

بعدها  املكسورة  امليم  ثّم  بعدمها األلف  الواو والراء  بفتح  الَوَراميني:  إليها  والنسبة 

الياء الساكنة آخر احلروف ويف آخرها النون. 

قال السمعاين: هذه النسبة إىل ورامني وهي قرية كبرية من قرى الّري تشبه البالد)2(.

وحاليًا ورامني هي مدينة إيرانية، تقع يف مافظة طهران.

)1( معجم البلدان 370/5، منجم العمران 8/ 412، چهره درخشان 2/ 226 227.
)2( األنساب 5/ 491، اللباب 3/ 358، لبُّ اللباب 2/ 316.
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)حرف الياء(

العرب  تفّرقت  إليها، وقيل:  لَتَياُمنهم  اليمن  إّنام سّميت  قيل:  بالتحريك.  )الَيمُن(: 
فمن َتَياَمَن منهم ُسمّيت اَليمن، ويقال: إِّن الناس كثروا بمّكة فلم تملهم، فالتأَمْت بنو 

يمن إىل اليمن، وهي أيَمُن األرض فسّميت بذلك، وللحموي تعليق عىل ذلك)1(.

واختلفوا يف حدِّ اليمن أيضًا وأيرسها ما ذكره السّيد اخلرسان قال: حيّدها البحر وهو 
ميط با من املشق إىل اجلنوب ثّم راجعًا إىل الغرب، يفصل بينهام وبني باقي اجلزيرة 

خٌط يأخذ من بحر اهلند إىل بحر اليمن عرضًا يف الربية من املشق)2(.

وقال األصمعي: أربعة أشياء قد مألت الدنيا ول تكون إلَّ باليمن: الَوْرس والُكنُْدر 
واخلطم والعصب)3(. 

)اإليامن  الشأن)4(، ويف احلديث  القديمة ذات  العربية  اليمن بحكوماهتا  واشتهرت 
يامن(، خرج من بالدها خلق كثري من الصحابة والتابعني وتشتمل عىل بالد كثرية)5(.

ـُة الَيَمنِيَّـة هـي دولـة تقـع جنـوب غـرب شـبه اجلزيـرة العربيـة يف غريب  واجلُْمُهْوِريَّ
آسـيا، تبلـغ مسـاحتها حـوايل 527،968 كيلـو مـرتًا مربعـًا، حيـدُّ اليمـن مـن الشـامل 
احلجـاز ومـن الشق سـلطنة ُعـامن هلا سـاحل جنويب عىل بحـر العرب وسـاحل غريب 

)1( معجم البلدان 415/5، منجم العمران 8/ 522.
)2( )الكّشاف( من املنتقلة/ 417، مراصد الّطالع 2/ 878 879.

)3( معجم البلدان 488/5، منجم العمران 8/ 523.
)4( )الكّشاف( من املنتقلة/ 417.

)5( اللباب 3/ 417 418، لّب اللباب 2/ 341.
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عـىل البحـر األمحـر ولدى اليمـن أكثر مـن 200 جزيـرة يف البحر األمحر وبحـر العرب 
أكربهـا جزيرتـا سـقطرى وحنيش.

)َينُْبع(: بالفتح ثّم السكون والباء املوّحدة مضمومة وعني مهملة: حصن وقرية عىل 
يمني َرضوى ملن كان منحدرًا من املدينة إىل البحر عىل ليلة من َرضوى، وكان يسكنها 
األنصار وُجهينة وليث، وفيها عيون عذاب غزيرة ووادهيا َيْلَيل، وبا وقوف لعلِّ بن أيب 

طالب عليهام السالم يتولّها ولده، وهي لبني احلسن بن علٍّ عليهام السالم. 

وعن  هتامة،  أرض  من  ينبع  غريه:  وقال  واملدينة،  مّكة  بني  ينبع  ُدَريد:  ابن  وقال 
اجلزري: قرية بالقرب من املدينة.

أّما السّيد اخلرسان فقال: واليوم مرفأ صغري ومدينة واقعة عىل ساحل اجلزيرة غربًا 
وهو صلة للتجارة بني املدينة والسويس وقصري وقنة، وقيل فيها شعٌر)1(.

وعىل  السعودية  العربية  اململكة  يف  املنورة  املدينة  منطقة  مافظات  من  مافظة  وهي 
ساحل البحر األمحر يف إقليم هتامة تبعد حوايل )200 كم( غرب املدينة املنورة و)300 

كم( جنوب مدينة الوجة و)300 كم( شامل مدينة جدة.

)1( معجم البلدان 499/5، تاريخ املدينة املنّورة 1/ 219 224، )الكّشاف( من املنتقلة/ 417.
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